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Vážení čtenáři,
kdybyste se ve škole zeptali dětí, na 

co se opravdu těší, část by jich odpo-
věděla, že na přestávky, druhá skupina 
by uvedla tělocvik či jiný předmět, na 
který mají oblíbeného učitele, ovšem 
všichni svorně přiznají, že nejtoužeb-
něji očekávají příchod prázdnin, onoho 
sladkého času nepřemýšlení. Užívali 
si však podobným způsobem školáci 
i v minulosti? A jak jsme na tom ve 
srovnání s ostatními zeměmi? 

Středověké a z velké části i novověké 
školství přiznávalo školákům v českých 
zemích také dva měsíce velkých prázd-
nin. Nejednalo se však o červenec a sr-
pen, nýbrž o září a říjen. Ostatně děti 
stejně zůstávaly doma mnohem častěji, 
nejednalo se však o záškoláctví v dneš-
ním slova smyslu. Zkrátka především na 

vesnici byla každá ruka přiložená k dílu 
dobrá, takže hlavně v období sklizně 
zůstávali školáci doma daleko více.

Už Jan Amos Komenský přemítal 
o tom, že by se prázdniny měly přesu-
nout do dvou nejteplejších měsíců v ro-
ce, definitivně tak ale učinily až refor-
my Josefa II. Poprvé tak prázdniny na 
červenec a srpen připadly v roce 1787. 
Mimochodem, myslíte si, že po zave-
dení všeobecné vzdělávací povinnosti 
Marií Terezií z roku 1774 využívali 
rodiče svá dítka k polnohospodářským 
pracím méně a že tak návštěvnost škol 
prudce vzrostla? Ale kdeže, děti nadále 
chodily do školy především v zimě. 
Učitel jim proto musel v krátké době 
vštípit všechny vědomosti, aby školá-
ci uspěli při závěrečných vizitačních 
zkouškách.

Jestli se mezi českými školáky najde 
nějaká ublížená dušička, která by lkala 
nad délkou letních prázdnin, nechť se 
rozhlédne po některých jiných zemích 
a rázem si přestane stěžovat. Jen namát-
kou – ve Švýcarsku prázdniny trvají jen 
měsíc, stejnou dobu odpočívají středo-
školští studenti v Mexiku. A Japonci? 
Školní rok zde trvá od dubna do března, 
hlavní prázdniny pak připadají pouze 
na jeden měsíc od poloviny července do 
poloviny srpna; jsou tedy vměstnány do 
naplno rozjetého školního roku, tudíž 
žáčci dostanou od učitelů spoustu úkolů. 
Pro české školáče zcela nemyslitelné…

A tak, milí školáci, važte si dvoumě-
síčního volna a snažte se jej plně využít 
k načerpání tak nezbytných sil do příští-
ho školního roku.

J. P.

Slovo úvodem

Schůze rady 18. května

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Josef 
Böhm, Mgr. Jana Kupčíková, PhDr. Ja-
na Myslivcová, Mgr. Jan Tourek, Ing. Ji-
ří Moučka, omluveni: Ing. Luboš Vacek, 
Věra Tyčová.

Jednání zahájila starostka města 
přivítáním přítomných a provedením 
kontroly zápisu ze schůze konané dne 
4. května. Trvající úkoly:
 • zajistit vypracování nové zřizovací 

listiny TBS
 • přístup k objektu čp. 56 v Mrzkovi-

cích – bylo svoláno jednání, na které 
se, bohužel, nedostavil p. Hroch. Byl 
tedy opět pozván, ale znovu nepřišel. 
Půjde mu ještě dopis s naší nabídkou, 
že město pozemek odkoupí.

Na jednání RM byla pozvána paní 
Vondrušová ohledně ujasnění si poža-
davků k vypracování ucelené koncepce 
školství.

Rada města vyslechla informaci ta-
jemníka, že vedle obecně prospěšných 
prací je institut veřejné služby. Dle usta-
novení zákona č.111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 
předpisů dojde u některých příjemců 
příspěvků na živobytí a doplatků na 
bydlení, kteří tyto dávky pobírají déle 
než 6 měsíců (počínaje od 1. 1. 2009), 
ke snížení částky živobytí (3 126 Kč, 
2 880 Kč, 2 600 Kč) na existenční mi-

nimum (2 020 Kč), a tedy následně 
k poklesu výše vyplácených dávek. To-
muto poklesu lze předejít, pokud občan 
odpracuje v každém předchozím kalen-
dářním měsíci minimálně 20 hodin ve 
veřejné službě. Jedná se o nový institut 
zavedený od 1. 1. 2009, kdy příjemce 
dávky nebo jiná osoba z okruhu společ-
ně posuzovaných osob pracuje pro obec 
bez nároku na odměnu, aby zabránila 
poklesu svých příjmů – dávek pomoci 
v hmotné nouzi. Odbor sociálních věcí 
vytipuje ze své databáze osoby, kterých 
se to týká. RM schvaluje vytvoření max. 
20 míst na výkon veřejné služby u města 
Světlá n. S. s účinností od 1. června do 
31. prosince tohoto roku a ukládá:
 • odboru sociálních věcí – evidenci 

osob vykonávajících veřejné služby
 • odboru MIRR – zajištění a kontrolu 

plnění výkonu veřejné služby
 • 
RM schvaluje:

 • uzavření nájemní smlouvy na byt 
o velikosti 1+1 v čp. 24 v Josefo-
dole s p. Josefem Tvrdíkem ke dni 
1. 6. 2009 na dobu určitou jednoho 
roku s automatickým obnovováním 
při plnění si povinností vyplývají-
cích z nájemní smlouvy.

 • přidělení bytu 1+2 v Čapkově ul. 
čp. 486 paní Květoslavě Mühlfaito-
vé, Na Bradle 957, Světlá n. S.

 • ukládá TBS Světlá n. S. uzavřít ná-
jemní smlouvy na nově přidělené 
byty dle bodu I. a II. tohoto usnese-
ní. Zajistí: tajemnice bytové komi-
se, ředitel TBS Světlá n. S., termín: 
1. 6. 2009. 

 • výši nájemného za pronájem ga-
ráží v majetku města, které jsou 
pronajímány občanům na základě 
smluv uzavřených mezi městem 
Světlá n. S. a nájemci. Měsíční 
nájemné činí od 1. 6. 2009 500 Kč 
bez DPH. RM ukládá odboru 
MIRR a TBS Světlá n. S. uzavřít 
dodatky ke smlouvám na pronájem 
garáží s účinností od 1. 6. 2009. 
Zajistí: ředitel TBS Světlá n. S., 
vedoucí odboru MIRR, termín: 
31. 5. 2009. 

 • znění dodatku ke smlouvě na zpra-
cování Změn č. XI ÚPSÚ Světlá 
n. S. s firmou Atelier AURUM 
s. r. o. Zajistí: vedoucí odboru sta-
vebního úřadu a územního pláno-
vání, termín: 31. 5. 2009. 

 • návštěvní řád hřiště v Dolní ulici.
 • umístění kamery včetně informač-

ní tabule, že provoz je monitorován. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 30. 6. 2009.  

 • proplacení částky 5 000 Kč fir-
mě BOOTCAMPS s. r. o., IČ: 
28237013 za zajištění prezentace 
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Schůze rady dne 1. června

Přítomni: Mgr. Jana Kupčíková, 
Ing. Lenka Arnotová, Ing. Luboš Vacek, 
PhDr. Jana Myslivcová, Mgr. Jan Tou-
rek, Ing. Jiří Moučka, omluveni: Josef 
Böhm, Věra Tyčová.

Úvodem vyslovuje paní starostka 
poděkování všem, kteří se podíleli na or-
ganizaci akcí probíhajících v uplynulých 
dnech: oblastní kolo soutěže mladých 
cyklistů, folklorní festival, Jarní ekoo-
lympiáda, Květinový den. Dále provedla 
kontrolu zápisu a upozornila termíny 
předložení nové zřizovací listiny TBS.

RM po projednání schvaluje:
 • poskytnutí finančního daru ve výši 

3 000 Kč ZŠ Světlá n. S., Lánec-
ká 699 na pořádání Dětského dne. 

in-line bruslení na víceúčelovém 
hřišti v ul. Dolní dne 4. 6. 2009. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 4. 6. 2009. 

 • pronájem části pozemku KN parc. 
st. č. 2/4 v katastrálním území Hor-
ní Bohušice o výměře cca 50 m2 
p. Janu Novotnému, bytem Horní 
Bohušice 855, za cenu 4 Kč/m2. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 30. 6. 2009. 

 • znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dí-
lo Rekonstrukce zimního stadionu, 
jehož předmětem je změna termínu 
a soupisu provedených prací. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 6. 2009.

 • nájemní smlouvu mezi Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Praha a městem 
Světlá n. S. na nájem pozemků 
st. p. č. 1762 a st. p. č. 1763 v k. ú. 
Světlá n. S. Jedná se o pozemky, 
na kterých je skládka odpadů. Ná-
jemné činí 12 150 Kč ročně. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 6. 2009.

 • zřízení sjezdu v šíři odpovídající 
požadavkům užívání a normy pro 
vjezd návrhových vozidel – vyho-
věla tak žádosti p. Kysely, Světlá 
n. S. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 5. 2009. 

 • poskytnutí finančního daru ve výši 
3 tis. Kč ZŠ v Komenského ul. Za-
jistí: vedoucí finančního odboru, 
termín: 31. 5. 2009. 

 • poskytnutí finančního daru ve výši 
3 tis. Kč Stadionklubu S 11 Světlá 
n. S. Zajistí: vedoucí finančního od-
boru, termín: 31. 5. 2009. 

 • poskytnutí finančního daru ve výši 
4 tis. Kč oddílu Chan Shaolin Si & 
Dju Su Kung Fu při DDM Světlá 
n. S. Zajistí: vedoucí finančního 
odboru, termín: 30. 6. 2009. 

 • uveřejnění reklamy města Světlá 
n. S. v krajské příloze deníku Vy-
sočina pod názvem – Cesty městy 
o velikosti 4 sl. x 65 mm za část-
ku 5 720 Kč bez DPH. Zajistí: Jo-
sef Böhm, místostarosta, termín: 
31. 5. 2009. 

RM po projednání bere na vědomí:
 • poskytnutí finančního daru firmou 

Tost.cz, s. r. o., Ledeč n. S. ve výši 
100 tis. Kč na provedení umělého 
povrchu víceúčelového hřiště v ul. 
Dolní, Světlá n. S., parc. č. 68/7, 
k. ú. Světlá n. S.

 • výsledek výběrového řízení zakáz-
ky Propojovací silnice Světlá n. S. 

– Dolní Bohušice. Ukládá odbo-
ru MIRR uzavřít smlouvu o dílo 
mezi městem Světlá n. S. a firmou 
EVOS-HYDRO, s. r. o., Ledeč 
n. S., zájemcem s nejnižší cenovou 
nabídkou. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 6. 2009. 

 • výsledek výběrového řízení zakáz-
ky Víceúčelové hřiště – Světlá n. S., 
Dolní ul., dodávka a montáž umělé-
ho sportovního povrchu. Souhlasí 
se zněním předložené smlouvy o dí-
lo mezi městem Světlá n. S. a fir-
mou PRECOL s. r. o., Předměřice 
nad Jiz. 74. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín. 31. 5. 2009. 

 • informaci Mgr. Tourka, který před-
kládá přehled prací, které vykoná-
vají nezaměstnaní u TBS. K dneš-
nímu datu, tj. 18. 5. 2009, jich je 
u TBS 9. V průběhu roku by chtěli 
vystřídat cca 40 lidí. 

 • informaci Krajského vojenského 
velitelství (KVV) Jihlava o mož-
nosti zapojit se do jednotky Aktiv-
ních záloh ozbrojených sil České 
republiky. Aktivní zálohy se vytvá-
řejí od roku 2004 na základě záko-
na 585/2004 Sb. o branné povinnos-
ti a jejím zajišťování. Tato záloha se 
využívá především pro doplňování 
ozbrojených sil ČR za stavu ohro-
žení státu, za válečného stavu, ale 
i při vzniku nevojenských krizo-
vých situací s cílem použít zálohu 

k ochraně zdraví osob, při zabrá-
nění vzniku škod na majetku ob-
čanů v důsledku živelních pohrom 
a k odstraňování jejich následků. 
Aktivní záloha vznikla na základě 
potřeb Armády ČR a na základě zá-
jmu vojáků v záloze o zařazení do 
jejích jednotek. Na teritoriu kraje 
Vysočina vznikla pěší rota aktiv-
ních záloh při KVV Jihlava. Plá-
novaný počet této jednotky je 150 
osob, naplněnost v současné době 
je 62 osob. Zájemci o účast na dopl-
nění roty aktivních záloh při KVV 
Jihlava se mohou obrátit na pracov-
níka KVV Jihlava mjr. Ing. Vladi-
míra Košíka, tel. 973 454 309.

RM po projednání žádosti Ing. Musila 
na zajištění způsobu odvodnění dešťové 
kanalizace ul. Pěšinky, doporučuje ZM 
rozhodnutí v této věci odložit do doby, 
než bude znám výsledek odvolacího ří-
zení. Zajistí: Mgr. Jan Tourek, místosta-
rosta, termín: 20. 5. 2009.

Starostka seznámila radu s nabídkou 
a kalkulací na ukazatele měření rychlos-
ti. Tyto informační panely jsou součástí 
BESIPu a jejich instalace by přispěla 
k ochraně občanů. Jeden panel vyjde na 
63 až 73 tis. Kč s DPH. Rada bere poda-
nou informaci na vědomí. V současné 
době neuvažuje o nákupu a navrhuje 
vyčkat, jak se bude vyvíjet rozpočet 
v průběhu roku.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

▶

Zajistí: vedoucí finančního odboru, 
termín: 30. 6. 2009. Starostka se 
přimlouvá za to, aby se obě školy 
pro příští rok v pořádání dětského 
dne spojily.

 • odkup části pozemku KN parc. 
č. 1 232 o výměře cca 70 m2 KÚ 
Horní Bohušice. Vyhovuje tak žá-
dosti společenství vlastníků bytové-
ho domu Josefodol čp. 16. Pozemek 
je ve vlastnictví ČR – pozemkové-
ho fondu v celkové výměře 3 204 
m2, druh pozemku – zahrada.

 • pronájem části pozemku KN č. 974 
v k. ú. Dolní Březinka o výměře 
cca 30 m2 za cenu 1,50 Kč/m2 man-
želům Vokounovým, bytem Praha 
8. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 30. 6. 2009.
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Schůze rady 22. června 

Přítomni: Ing. Lenka Arnotová, Josef 
Böhm, Mgr. Jana Kupčíková, PhDr. Ja-
na Myslivcová, Ing. Jiří Moučka, Věra 
Tyčová, Ing. Luboš Vacek, omluven: 
Mgr. Jan Tourek

Trvající úkoly:
 • zajistit vypracování zřizovací listi-

ny TBS
RM po projednání schvaluje:

 • výměnu bytů mezi paní Růženou 
Jelínkovou, Dolní 939 (byt 3+1) 
a paní Petrou Špatzovou, Dolní 939 
(byt 1+1) k datu 1. 7. 2009. Do vy-
měněných bytů se nastěhují: Dolní 

▶ • záměr pronájmu části pozemku 
KN parc. č. 504 o výměře cca 25 
m2 v katastrálním území Lipnič-
ka. Jedná se o pozemky – zahrád-
ky u bytového domu Františkodol 
čp. 30.

 • provedení úprav v bytě p. Libo-
ra Neumanna, Sázavská čp. 546, 
Světlá n. S. na jeho vlastní nákla-
dy. Provedené úpravy spočívající 
ve výměně podlahové krytiny a vý-
měně chodbové skříně, budou zane-
seny do paspartu bytu u TBS města 
Světlá n. S. Zajistí: tajemnice byto-
vé komise a ředitel TBS Světlá n. S., 
termín: 30. 6. 2009. 

 • výrobu polepů na označení aut měs-
ta Světlá n. S. (včetně hasičských 
aut SDH) dle varianty č. 1. Zajistí: 
tajemník MěÚ, termín: 30. 6. 2009. 

RM bere na vědomí: 
informaci tajemníka, že odbor sociál-

ních věcí vytipoval 11 lidí na výkon 
veřejné služby, z toho 2 smlouvu 
podepsali a nastoupili.

 • výsledek výběrového řízení zakáz-
ky Oprava římsy budovy ZŠ Ko-
menského, Světlá n. S. Ukládá od-
boru MIRR uzavřít smlouvu o dílo 
mezi městem Světlá n. S. a firmou 
Miloš Hejkal HEMI, Havlíčkův 
Brod, která předložila nejnižší ce-
novou nabídku. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 30. 6. 2009.

 • složení komise k jednání v jed-
nacím řízení bez uveřejnění ve 
složení: Mgr. Jan Tourek (zást. 
Ing. Lenka Arnotová), Josef Šlech-
ta, Ing. Marie Kovandová, Pavel 
Chlad.

 • výsledek jednání v jednacím říze-
ní bez uveřejnění konaného dne 
1. 6. 2009. Ukládá odboru MIRR 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 
o dílo s firmou PKS INPOS a. s., 
navyšujícího cenu díla o částku 
26 662 Kč, bez DPH. Termín reali-
zace zůstává beze změny.

 • a schvaluje komisi pro jednání 
v jednacím řízení bez uveřejně-
ní pro jednotlivá řízení ve slože-
ní: Mgr. Jan Tourek (zást. Josef 
Böhm), Ing. Marie Kovandová 
(náhr. Ing. Iva Růžičková), Pavel 
Chlád (náhr. Michal Topolovský), 
Josef Šlechta (náhr. Jana Vaňková), 
Ing. Josef Maleček (náhr. Ing. Lu-
boš Vacek).

 • výsledek výběrového řízení za-
kázky Stavební úpravy bytových 

jader bytového domu čp. 941, 942. 
Ukládá odboru MIRR uzavřít 
smlouvu o dílo mezi městem Světlá 
n. S. a firmou Tost.cz, s. r. o., Ledeč 
n. S., která předložila nejnižší ceno-
vou nabídku. Zajistí: vedoucí odbo-
ru MIRR, termín: 30. 6. 2009.  

 • výsledek výběrového řízení za-
kázky Výměna oken v kuchyních 
bytových domů čp. 941, 942 Dolní 
ulice, Světlá n. S. Ukládá odboru 
MIRR, aby uzavřel smlouvu o dílo 
mezi městem Světlá n. S. a firmou 
PKS MONT, a. s., Žďár n. S., která 
předložila nejnižší cenovou nabíd-
ku. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 31. 12. 2009. 

 • výsledek výběrového řízení za-
kázky Herní kout u dopravního 
hřiště u ZŠ Lánecká. Ukládá od-
boru MIRR uzavřít smlouvu o dílo 
mezi městem Světlá n. S. a firmou 
SPORT CLUB, s. r. o., Frýdlant 
nad Ostravicí, která podala nejnižší 
cenovou nabídku.

 • informaci starostky ze sněmu Sva-
zu města a obcí, který se konal ve 
dnech 28. – 29. května v Karlových 
Varech. Svaz se dohodl s premié-
rem ČR Janem Fischerem na užší 
spolupráci při přípravě a realizaci 
protikrizových opatření. K jejímu 
dosažení by mělo pomoci podepsá-
ní společného memoranda a účast 
zástupce svazu v pracovní skupině 
Národní ekonomické rady vlády 
(NERV). Ministr financí Eduard 
Janota ujistil, že dojde k vyrovná-
vání dluhu státu vůči obcím v rám-
ci přenesené působnosti již v ro-
ce 2010. Uvolněná částka ve výši 

2 mld. Kč je určena především pro 
obce I. a II. typu. Nedojde-li k pod-
statnému zhoršení ekonomického 
vývoje, bude navýšena na dvojná-
sobek. Náměstek ministra vnitra 
Zdeněk Zajíček potvrdil, že obce 
nebudou muset za současné napja-
té situace vynakládat další výda-
je na zavedení a provoz systému 
datových stránek. Senát dnes to-
tiž schválil potřebnou legislativní 
úpravu – novelu zákona o archiv-
nictví a spisové službě. 

RM Světlá n. S. na základě § 56, odst. 
2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, vydává osvědčení Ing. Františ-
ku Aubrechtovi, bytem Sázavská 598, 
Světlá n. S. o tom, že se stal členem 
Zastupitelstva města Světlá n. S. ke dni 
20. 5. 2009. Zajistí: Ing. Lenka Arnoto-
vá, starostka města, termín: ihned.

Vedení města jedná se zástupci SŽDC 
ve věci rekonstrukce viaduktu. Zástupci 
SŽDC oznámili, že budou připravovat 
do konce roku svůj projekt, ve kterém 
by řešili rekonstrukci i svršku (kole-
jiště) a žádost o dotaci budou podávat 
příští rok. Starostka konstatuje, že město 
nechalo zpracovat projekt, SŽDC Jih-
lava dala k našemu projektu souhlasná 
stanoviska. Pořízení projektu stálo 500 
tis. Kč. 

RM Světlá n. S. po projednání ukládá 
vedení města vyvolat další jednání se 
zástupci SŽDC ve věci rekonstrukce 
viaduktu ve Světlé n. S.

Ing. Lenka Arnotová
starostka města

čp. 939, byt č. 10 (3+1), paní Petra 
Špatzová s dcerou, Dolní čp. 939, 
byt č. 5 (1+1), p. Michal Jelínek. 
Zajistí: tajemnice bytové komise, 
ředitel TBS Světlá n. S., termín: 
1. 7. 2009. 

 • umožnění uzavření nájemní smlou-
vy s předplaceným nájemným na 
byt 1+2 v Sázavské ul. čp. 546 
s nájemníkem, který provede re-
konstrukci bytu na vlastní náklady. 
Do ceny předplaceného nájemné-
ho budou započítány náklady na 
rekonstrukci el. instalace, topení 
a podlah ve standardním provede-
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ní. Ostatní rekonstrukce budou na 
náklady nového nájemníka. Zajistí: 
tajemnice bytové komise, ředitel 
TBS Světlá n. S., termín: 1. 7. 2009.

 • pronájem části pozemku KN 
p. č. 461/11 v k. ú. Závidkovice 
a KN p. č. 369/1 v k. ú. Radostovi-
ce u Lipničky za účelem vytvoření 
dočasné manipulační plochy a plo-
chy k uložení skládky ornice a ze-
miny při realizaci rekonstrukce ko-
munikace II/347 Světlá n. S. – D1, 
2. Světlá n. S. – Humpolec. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 6. 2009. 

 • přijetí dotace ve výši 22 372 Kč za 
účelem realizace projektu Údržba 
veřejné zeleně a souhlasí s uzavře-
ním smlouvy o poskytnutí dotace 
s krajem Vysočina. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 30. 6. 2009. 

 • povolení předzahrádky pro paní 
Ilonu Polákovou, bytem Světlá n. S., 
před pivnicí Malý Honza v období 
květen – říjen, od 10 do 22 hod. za 
cenu 60 Kč/m2. Zajistí: Ing. Vladi-
míra Krajanská, vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 6. 2009. 

 • ukončení Smlouvy o nájmu neby-
tových prostor mezi městem Světlá 
n. S. a Ing. Milanem Karasem ke 
dni 30. 6. 2009. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 30. 6. 2009. 

 • ukončení nájemní smlouvy mezi 
městem Světlá n. S. a manželi 
Špalkovými. Ukládá odboru MIRR 
zveřejnit záměr pronájmu pozemku 
KN parc. č. 854/1 o výměře 189 m2. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 30. 6. 2009.

 • uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo. Předmětem dodatku je na-
výšení ceny díla.

 • ukládá odboru MIRR uzavřít do-
datek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
Dešťová kanalizace Opatovice. Za-
jistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 30. 6. 2009. 

 • uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo na akci Horní Březinka – ka-
nalizace, plynovod, ZTV lokalita 
v Polích – projektová dokumentace 
a ukládá odboru MIRR tento do-
datek uzavřít. Předmětem dodatku 
je změna termínu realizace. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 6. 2009. 

 • ukončení nájemní smlouvy na část 
pozemku parc. č. 657/2, k. ú. Svět-
lá n. S. s firmou APS Světlá n. S., 
a. s. k datu 30. 6. 2009. Tato plocha 

měla sloužit pro příjezd nákladních 
automobilů na staveniště zimního 
stadionu. Jako hlavní příjezdová 
komunikace je používána ulice Pě-
šinky, nájemní smlouvu není třeba 
dále zachovávat. Zajistí: vedoucí 
odboru MIRR, termín: 30. 6. 2009. 

 • uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 
o dílo s firmou Stavotherm – pro-
jekce s. r. o., Havlíčkův Brod na 
akci Rekonstrukce zázemí fotba-
lového stadionu a ukládá odboru 
MIRR tento dodatek uzavřít. Zajis-
tí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 6. 2009. 

RM po projednání doporučuje ZM 
ke schválení: 

 • návrh obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2009 O zákazu požívání alko-
holických nápojů na veřejném pro-
stranství. Zajistí: Ing. Jiří Moučka, 
tajemník MěÚ, termín: 24. 6. 2009. 

 • závěrečný účet hospodaření města 
za rok 2008. Zajistí: vedoucí finanč-
ního odboru, termín: 24. 6. 2009. 

 • rozpočtové opatření č. 2/2009. Za-
jistí: vedoucí finančního odboru, 
termín: 24. 6. 2009. 

 • návrh RM, aby přezkum hospo-
daření města za rok 2009 provedl 
Krajský úřad kraje Vysočina. Zajis-
tí: vedoucí finančního odboru, ter-
mín: 24. 6. 2009. 

 • návrh RM, aby příspěvkové organi-
zace MŠ Lánecká, ZŠ Komenského 
a Lánecká použily zůstatek rezerv-
ního fondu k posílení investičního 
fondu. Uvedené finanční prostředky 
budou použity v rozpočtu města na 
financování výdajů na školství ve 
2. oblasti. Zajistí: vedoucí finanční-
ho odboru, termín: 30. 6. 2009. 

 • materiál obsahující návrh RM na 
úsporná opatření rozpočtu měs-
ta. Zajistí: vedoucí FO, termín: 
24. 6. 2009.

RM po projednání bere na vědomí:
 • výsledek výběrového řízení zakáz-

ky Vodní nádrž Na Bradle – opra-
va technických prvků a odbahně-
ní. Ukládá odboru MIRR uzavřít 
smlouvu o dílo mezi městem Světlá 
n. S. a firmou Josef Jůn, Drahonice 
46 na akci Vodní nádrž Na Bradle 
– oprava technických prvků a od-
bahnění. Zajistí: vedoucí odboru 
MIRR, termín: 30. 6. 2009. 

 • výsledek výběrového řízení za-
kázky Oprava sociálního zařízení 

ZŠ Komenského – levá část (dív-
ky). Ukládá odboru MIRR uzavřít 
smlouvu o dílo mezi městem Svět-
lá n. S. a firmou Ing. Pavel Kafka, 
Stavitelství Kafka, Havlíčkův Brod. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 30. 6. 2009. 

 • výsledek výběrového řízení za-
kázky Cyklostezka Světlá n. S. 

– Smrčná, projektová dokumenta-
ce. Ukládá odboru MIRR uzavřít 
smlouvu o dílo mezi městem Svět-
lá n. S. a firmou DRUPOS – PRO-
JEKT v. o. s., Havlíčkův Brod. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, ter-
mín: 30. 6. 2009. 

 • výsledek výběrového řízení – Vod-
ní nádrž Dolní Bohušice – oprava 
technických prvků a odbahnění 

– technický dozor a ukládá odboru 
MIRR uzavřít na tuto akci smlouvu 
s firmou Jacobs Consultancy spol. 
s r. o., Praha 1. Zajistí: vedoucí od-
boru MIRR, termín: 30. 6. 2009. 

 • informaci starostky o reakci na 
dopis adresovaný kraji Vysočina 
ohledně přístupnosti Bradla v sou-
ladu s Generelem dopravy města 
Světlá n. S. Bylo odpovězeno, že 
dopravní komise nedoporučuje za-
řadit tuto akci do pořadníku plánu 
akcí kraje. Návrh řešení sice vychá-
zí ze stávající složité dopravní situ-
ace města, ale v nejbližším období 
je realizace tohoto záměru nereál-
ná. Dále jsme na žádost o projedná-
ní možnosti odkupu ubytovny sklá-
ren obdrželi odpověď, ve které kraj 
Vysočina potvrzuje již dříve neofi-
ciálně sdělené stanovisko náměstka 
hejtmana Ing. Joukla, že kraj před-
mětnou nemovitost ke své činnosti 
nebude potřebovat. Kraji Vysočina 
byl také zaslán dopis s upozorně-
ním na dopravní situaci ve Světlé 
n. S., která vzniká v souvislos-
ti s uzavírkou Havlíčkova Brodu. 
Auta jedoucí na dálnici nerespektu-
jí objízdné trasy a krátí si cestu přes 
naše město. Dosud nebylo odpově-
zeno.

 • pietní akt k uctění památky obětí 
komunismu, který proběhne dne 
26. června v 11.00 hod.

 • předávání závěrečných vysvěd-
čení žákům ZŠ Komenského dne 
30. června od 8.30 hod. v obřadní 
síni radnice.

 • informaci místostarosty J. Böhma 
o úspěchu oddílu wu-shu, což je 
druh čínské sebeobrany a bo- ▶
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Volby do Evropského parlamentu 5. a 6. června 

Výsledky hlasování za územní celky 
Obec: Světlá nad Sázavou 
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9 9 100 5 900 1 490 25,25 1 485

Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %

1 Libertas.cz 18 1,21
2 KDU-ČSL 131 8,82
3 Věci veřejné 42 2,82
4 ODS 332 22,35
5 Suverenita 56 3,77

6
Volte Pr. Blok 

– www.cibulka.net
33 2,22

7
Sdružení pro rep. 

- Republ. str. čsl.
6 0,40

8
Česká str. národ. 
socialistická

5 0.33

9
Evropská demokra-
tická strana

17 1.14

10
Strana svobodných 
demokratů

12 0.80

11
Demokratická 
strana zelených

6 0.40

12
Česká strana národ-
ně sociální

0 0.00

13 Národní strana 0 0.00

14
SDŽ - Strana dů-
stojného života

19 1.27

15 Humanistická strana 8 0.53
16 Moravané 3 0.20

17
Spojení demokraté 

– Sdruž. nezáv.
3 0.20

18 Liberálové.CZ 0 0.00

jového umění dětí, který funguje 
při Domu dětí a mládeže ve Svět-
lé n. S. V průběhu tohoto měsíce 
dosáhli mladí vyznavači tohoto zá-
pasu  významných úspěchů v juni-
orské lize wu-shu a na mistrovství 
ČR v tomto zápase. Obojí proběhlo 
v Praze 14. června. Tereza Matyas-
ková získala v kategorii juniorek 
v obou soutěžích zlato a totéž oce-
nění v lize si odvezla v kategorii 
kadetek Bára Sadílková a v katego-
rii začátečníků Tomáš Kučera. Jan 
Kadlec získal na mistrovství ČR 
bronz v kategorii juniorů. O čin-
nost oddílu je zájem a chtějí jej roz-
šiřovat.

 • informaci tajemníka o oznámení 
konání shromáždění – demonstra-
ce proti fašizaci společnosti a dal-
ším dopadům krize kapitalismu 

– proti akcím neonacistů, proti pro-
pouštění pracujících, proti uvěznění 
s. Brožové-Polednové dne 27. 6. od 
13.00 do 16.00 hod. Shromáždění 
svolává David Pazdera. Pan Böhm 
informuje, že podle předsedy MO 
KSČM p. Kasala se od této akce 
OV KSČM distancuje. 

RM po projednání jmenuje jako zhoto-
vitele akce Vodní nádrž Dolní Bohušice 

– oprava technických prvků a odbahnění 
na prvním místě firmu Syner VHS 
Vysočina a. s., 586 01 Jihlava a ukládá 
odboru MIRR uzavřít smlouvu o dílo 
mezi městem Světlá n. S. a touto firmou. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 6. 2009.

RM Světlá n. S. stanovuje jako zho-
tovitele akce Kanalizace Rozkoš Světlá 
n. S. na prvním místě firmu Unimont 
J. C. K., s. r. o., Ledeč n. S. a ukládá 
odboru MIRR uzavřít smlouvu o dílo 
mezi městem Světlá n. S. a touto firmou. 
Zajistí: vedoucí odboru MIRR, termín: 
30. 6. 2009.

RM Světlá n. S. po projednání odklá-
dá rozhodnutí ve věci úpravy pozemku 
KN parc. č. 847/4 v katastrálním území 
Dolní Březinka a ukládá odboru MIRR 
připravit do příštího jednání RM odhad 
nákladů na úpravu svahu na pozemku 
parc. č. 847/4 v k. ú. Dolní Březinka 
v rozsahu vyčištění, svahování a osázení 
vhodnou zelení, která svah ještě více 
zpevní. Zajistí: vedoucí odboru MIRR, 
termín: 27. 7. 2009. 

RM Světlá n. S. po projednání vydá-
vá PO Sociální centrum města Světlá 
n. S. v souladu s § 102, odst. 2, písm b) 

zákona č. 128/00 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů generální souhlas 
k přijímání darů (movitého, nemovitého 
a finančního charakteru) od právnic-
kých i fyzických osob s účinností od 
1. 4. 2009. Zajistí: ředitel SC města Svět-
lá n. S., termín: ihned.

Starostka Ing. Arnotová seznamuje 
radu s dopisem od asistentky poslankyně 
Miroslavy Němcové ze dne 10. 6. 2009. 
Paní místopředsedkyně Němcová 
společně s poslancem Janem Kasalem 
upozorňují ministryni spravedlnosti na 
průběh konkursního řízení úpadce Sklo 

▶ Bohemia, a. s. Světlá n. S. Žádají o do-
hled nad transparentností celého řízení. 

Starostka Ing. Arnotová děkuje ve-
doucímu odboru dopravy a všem, kteří 
se podíleli na organizaci celostátní 
soutěže Mladý cyklista. Celá akce je 
vysoce hodnocena a starostka oceňuje 
profesionalitu, s jakou byla celá akce 
zajišťována. 

Termíny jednání rady v prázdnino-
vých měsících: 27. července a 31. srpna. 

Ing. Lenka Arnotová
starostka

19
Strana demokracie 
a svobody

1 0.06

20
Nejen has. a živn. 
s uč. do E.

8 0.53

21 KSČM 299 20.13

22
Star. a nez. – vaše 
alternativa

23 1.54

23
Strana svobodných 
občanů

9 0.60

24
SNK Evropští 
demokraté

24 1.61

25
Balbínova poetická 
strana

3 0.20

26 Strana zelených 30 2.02

27
Koruna Česká 
(monarch. strana)

11 0.74

28 Lidé a Politika 0 0.00

29
Strana soukromníků 
ČR

1 0.06

30 Zelení 3 0.20
31 Dělnická strana 16 1.07
32 Nezávislí 11 0.74
33 ČSSD 355 23.90

Společnost VAK bude 
vyplácet dividendy

Představenstvo společnosti Vodovody 
a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. se 
sídlem Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův 
Brod oznamuje, že řádná valná hroma-
da společnosti konaná dne 17. června 
schválila výplatu dividend. 

Dividenda ze zisku roku 2008 bude 
vyplacena ve výši  na 1 ks akcie 6 Kč 
po zdanění. Město Světlá n. S. vlastní 
70 034 ks akcií této společnosti.

Ing. Lenka Arnotová
starostka
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 
města Světlá nad Sázavou o zákazu 
požívání alkoholických nápojů na ve-
řejném prostranství

Zastupitelstvo města Světlá nad Sáza-
vou vydává dne  24. 6. 2009 usnesením 
č. 79/2009 podle ustanovení § 10 písm. 
a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku.  

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Cílem této obecně závazné vyhlášky 

je v rámci zabezpečení místních záleži-
tostí veřejného pořádku vymezit některá 
místa veřejných prostranství, na kterých 
se zakazuje konzumovat alkoholické 

nápoje, a tím vytvořit opatření směřu-
jící k ochraně veřejnosti, zejména dětí 
a mladistvých, před negativními jevy 
provázejícími požívání alkoholu jako 
porušování dobrých mravů, porušování 
bezpečnosti osob a majetku a ochrana 
zdraví.

Čl. 2
Vymezení základních pojmů
Veřejným prostranstvím jsou všechna 

náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná 
zeleň, parky a další prostory přístupné 
každému bez omezení, tedy sloužící 
obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru.

Čl. 3
Vymezení veřejného prostranství, na 
které se vztahuje zákaz konzumace 
alkoholických nápojů

Konzumace alkoholických nápojů se 
zakazuje v těchto lokalitách :
a)  náměstí Trčků z Lípy přecházejí-

cí do komunikace ke zdravotnímu 
středisku a přilehlé plochy

b)  travnatá plocha mezi ulicí Zámec-
kou a řekou Sázavou 

c)  pietní místo křižovatka ulic Zámec-
ká a Wolkerova 

d)  ulice Dolní – tržnice a okolí 
e)  ulice Dolní – sportovní hřiště 

a okolí 
f)  ulice Sázavská – prostor  autobuso-

vých zastávek
g)  ulice Komenského – prostor  auto-

busových zastávek
h)  parčík pod ZŠ Jelenova
ch)  terasa a schodiště u obytného 

domu čp. 598

Výše uvedená prostranství jsou 
graficky vymezena v příloze č. 1  této 
vyhlášky 

Čl. 4
Místa a akce na něž se zákaz 
nevztahuje

a)   na dny 31. prosince a 1. ledna roku
b)  na povolené sportovní a kulturní 

akce 
c)  na prostory zahrádek a předzahrá-

dek (restaurace, cukrárny, občer-
stvení), které jsou provozovány 
v souladu s platnými předpisy

Čl. 5
Kontrola a sankce
Kontrolu dodržování povinností 

stanovených touto obecně závaznou 
vyhláškou vykonává Městská policie 
Světlá nad Sázavou.

Porušení povinností uložených touto 
obecně závaznou vyhláškou se postihuje 
podle § 46, odst. 2 zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, v platném znění.

Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá 

účinnosti dnem 10. července 2009.

Ing. Lenka Arnotová, v. r.
starostka města

Josef  Böhm, v. r.
místostarosta

Mgr. Jan Tourek, v. r.
místostarosta
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Město schválilo úsporná 
opatření

Zastupitelstvo města na svém zase-
dání dne 24. června schválilo úsporná 
opatření v rozpočtu města. V letošním 
roce očekáváme v inkasu sdílených daní, 
na základě prognózy FÚ v Ledči n. S., 
výpadek ve výši 10 až 12 % proti roku 
2008, což představuje částku ve výši 
7 mil. Kč.

Tento výpadek navrhuje zastupitelstvo 
města vyrovnat jednak úsporami v sou-
vislosti se získanými dotacemi (na re-
konstrukci bytových jader, na kanalizaci 
na Rozkoši) a dále vyřazením některých 
akcí v kapitole investic – zpracování 
projektové dokumentace na komplex 
budov kina, společenského sálu, dále 
domu čp. 23 a snížením provozních ná-
kladů příspěvkových organizací o 2 % 
a provozních nákladů radnice. V rezervě 
máme 2,5 mil. Kč a tím se dostaneme na 
potřebných 7 mil. Kč.

Finanční odbor měsíčně sleduje vývoj 
inkasa sdílených daní a dalších rozpoč-
tových příjmů, v případě negativního 
vývoje příjmů předloží další úsporná 
opatření.

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí FO

Den památky obětí komunistického režimu

V pátek 26. června se konalo pietní 
shromáždění při příležitosti Dne pa-
mátky obětí komunistického režimu. 
Tento významný den ČR je připomín-
kou politického procesu, který skončil 
smrtí JUDr. Milady Horákové.  Po 
krátkém vystoupení pěveckého sboru 

Základní školy v Komenského ulici 
byly položeny k pamětní desce na svě-
telské radnici květiny.

J. M.
Foto: Jan Prášek (1), 

Jaroslav Vála (2)

JUDr. Milada Horáková

Milada Horáková byla českosloven-
ská politička popravená za údajné spik-
nutí a velezradu během komunistic-
kých politických procesů v 50. letech 
minulého století. Byla jedinou ženou 
popravenou během těchto nespraved-
livých procesů. Díky mimořádné od-
vaze se stala symbolem odporu proti 
totalitní moci. 

Narodila se v Praze 25. prosince 
1901 a vystudovala práva na Univer-
zitě Karlově. Odpromovala v roce 
1926 a nastoupila k Pražskému měst-
skému soudu.

Ve stejném roce také vstoupila do 
Československé národně socialistické 
strany. Po nacistické okupaci Česko-
slovenska v roce 1939 působila v odbo-
ji, v roce 1940 ji zatklo gestapo. Byla 
odsouzena k smrti, ale později jí byl 
trest změněn na doživotí. Byla vězněna 
v Terezíně a později i v různých věze-
ních po Německu…

Po osvobození v květnu 1945 se 
vrátila do Prahy a znovu vstoupila do 
své strany. Byla zvolena členkou par-
lamentu, ve kterém působila až do ko-
munistické revoluce v únoru 1948, kdy 
rezignovala. Přestože jí přátelé radili, 
aby opustila Československo, Horáková 
ve své rodné vlasti zůstala a byla stále 
politicky aktivní. 27. září 1949 byla 
zatčena a označena za vůdkyni hnutí, 
které se mělo snažit svrhnout komunis-
tický režim.

Proces s Miladou Horákovou a s je-
jími dvanácti kolegy začal 31. května 
1950 a byl zinscenován jako veřejný 
politický proces po vzoru sovětských 
velkých čistek ve 30. letech. Poprava 
byla vykonána na dvoře pankrácké 
věznice 27. června 1950 v 5:35 hod.. Na 
Pankráci byla používaná primitivní for-
ma oběšení dlouho trvajícím škrcením. 
Ostatky byly zpopelněny a dosud se 
nenalezly.                Zdroj: internet

Slavnostní poklep základního 
kamene zimního stadionu

Za přítomnosti radního kraje 
Vysočina Petra Krčála a zastupitele 
kraje Vysočina Jaroslava Doležala 
se ve středu 24. června uskutečnilo 
slavnostní poklepání základního ka-
mene zimního stadionu V Pěšinkách.

Slavnostního aktu se dále zúčastnili 
za investora město Světlá nad Sázavou 
starostka Lenka Arnotová, za do-
davatele PKS INPOS a. s. Žďár nad 
Sázavou generální ředitel Petr Pejchal, 
pozvání přijala projekční kancelář Ma-
rie Kovandové, profesor architekt ▶
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Dárek ke Dni dětí

Město Světlá n. S. se snaží v soula-
du s preventivními opatřeními proti 
kriminalitě mládeže vytvářet pod-
mínky pro smysluplné volnočasové 
aktivity dětí a mládeže. Dne 4. červ-
na, u příležitosti svátku dětí, bylo 
v Dolní ulici slavnostně uvedeno do 

Průběh prací na zimním stadionu

Před započetím hlavních stavebních 
prací generálním dodavatelem stavby 
firmou PKS INPOS a. s. Žďár n. S. byly 
již prosinci roku 2008 zahájeny přípravné 
práce, které zásadním způsobem zabezpe-
čili připravenost staveniště pro realizaci 
samotné rekonstrukce ZS.

V měsíci listopadu byla podepsána 
smlouva s firmou Betonbau s. r. o. Praha 
o zajištění trafostanice a dohoda s firmou 
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín o přeložce 
stávající trafostanice a elektrických ka-
belů. Dalším krokem, který musel být 
zajištěn, bylo zesílení ocelové konstrukce 
střechy a její zvednutí o 250 cm. Tyto 
práce realizovala firma EXCON a. s. Pra-
ha včetně potřebné dokumentace a tech-
nického dozoru. Práce proběhly v období 
od 2. března do 5. dubna. Náklady na 
provedení úprav ocelové konstrukce 
činily 4 178 175 Kč. Pořizovací náklady 
na novou trafostanici včetně přeložení 
elektrických kabelů dosáhly částky 
1 691 732 Kč.

▶ Navrátil, projektový manažer Kla-
tovský a další hosté.

Rekonstrukce zimního stadionu byla 
zahájena v dubnu 2009, dokončení je 
plánováno na srpen 2010. Co popřát? 
Realizací projektu vznikne smysluplné 
víceúčelové zařízení, které podle pro-
vedeného průzkumu potřeb má příz-
nivce a zájemce z města, mikroregionu 
a přiléhajících obcí a které po svém do-
končení má šanci stát se vyhledávaným 
i pro klientelu ze sousedních regionů. 

Přejeme si, aby průběh výstavby byl 
bezproblémový, aby byl dodržován 
harmonogram prací a především roz-
počet.

Ing. Lenka Arnotová, starostka
Foto: Jaroslav Vála

Po ukončení prací na přeložení trafo-
stanice a úpravách ocelové konstrukce 
bylo rozhodnuto o demolici stávajících 
objektů a likvidaci čpavku, což zajistila 
stavební firma Chládek-Tintěra Havlíčkův 
Brod. Práce byly zahájeny dne 14. dubna 
po vyklizení objektu provozovatelem are-
álu – TBS Světlá n. S. Bourací práce byly 
ukončeny ke dni 4. května. V této době se 
již pracovalo na vybudování zařízení sta-
veniště generálního dodavatele stavby.

V současné době se v rámci hlavní stav-
by ZS provádí realizace dešťové a splaš-
kové kanalizace, dokončují se základy 
a koncem měsíce června se zahájí práce na 
vyzdění hlavní budovy víceúčelového za-
řízení ZS. Postup prací probíhá v souladu 
se schváleným časovým harmonogramem 
stavby. Věříme, že i v průběhu dalšího 
období výstavby ZS nedojde k žádným 
neočekávaným překážkám, které by moh-
ly ovlivnit plánovaný termín dokončení 
stavby. 

Ing. Lenka Arnotová, starostka města

Kup kvítek jak sluníčko 
ještě jednou

V červnovém čísle Svě-
telského zpravodaje bylo 
shrnutí celé akce Český 
den proti rakovině. Ve 
Světlé občané koupí 1 561 
kvítků měsíčku lékařské-
ho přispěli na boj proti 

rakovině částkou 35 290 Kč. Loni to 
byla částka sice vyšší – 38 831 Kč, ale 
v současné nepříznivé ekonomické 
situaci ve městě výsledek napovídá 
o silném sociálním cítění našich obča-
nů k tomuto problému.

Ještě jednou všem, kteří přispěli, 
upřímně děkuji a na Světlou rozkvet-
lou dožluta se těším příští rok. 

Helena Kostincová 

provozu zrekonstruované sportovní 
hřiště s umělým povrchem.

Investorem bylo město Světlá, do-
davatelem stavebních prací firma Tost, 
s. r. o. Ledeč n. S., umělého povrchu 
firma Prekol s. r. o., Předměřice nad 
Jizerou. Celý projekt  vznikl za fi-

nanční podpory kraje – grantového 
programu z Fondu Vysočiny. Rozpočet 
byl 1 300 tis. Kč, z toho dotace kraje 
Vysočina činila částku 150 tis. Kč, od 
firmy Tost jsme získali finanční dar ve 
výši 100 tis. Kč. Za dar děkujeme.

Jedná se o sportoviště, jehož celková 
plocha je 330 m2. Polypropylenový po-Slavnostní přestřižení pásky

První zápas
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vrch s barevným rozlišením je vhodný 
pro veškeré míčové sporty, raketové 
sporty (tenis, badminton, kriket) a on-

-line bruslení. Provozovatelem hřiště 
budou Technické a bytové služby měs-
ta Světlá n. S. 

Věříme, že všichni uživatelé si bu-
dou nového sportoviště vážit a budou 
jej chránit před vandalstvím.

Ing. Lenka Arnotová, starostka
Foto: Jaroslav Vála

V úterý 26. května se před radnicí 
uskutečnila Ekoolympiáda, celodenní 
program pro školy i širokou veřejnost 
s tematikou třídění odpadu, který při-

pravily Agentura Dobrý den Pelhřimov 
a společnosti EKO-KOM a ASEKOL 
v rámci krajské informační kampaně ke 
třídění odpadů. Pro děti byly připrave-
ny soutěže zaměřené na problematiku 
třídění odpadu, slalom s popelnicí, obří 
Člověče, nezlob se a vědomostní soutěže. 
Vítězná škola si odnesla fotoaparát. 

Na této akci se nejenom soutěžilo, ale 
byl zde také představen znak Světlé nad 
Sázavou, vyrobený z recyklovatelných 
materiálů dětmi z místní ZUŠ pod ve-
dením učitelky Ivy Těsnohlídkové. Byl 
vyroben z materiálu pro Světlou cha-
rakteristického a symbolického – skla, 
respektive skleněných střepů – a na-
štěstí se při jeho výrobě nikdo z dětí 

Ekoolympiáda ve Světlé 

Znak města ze skleněných střepů

nepořezal. Z těchto znaků měst chtějí 
pořadatelé vytvořit nový český rekord. 
Výstavu s netradičně pojatými obecní-
mi a městskými znaky mohla veřejnost 

navštívit v červnu v prostorách kongre-
sového centra sídla kraje Vysočina. 

Věříme, že odpadová olympiáda 
přispěla zábavnou formou k upevnění 
správného přístupu k ochraně životního 
prostředí u žáků základních škol i široké 
veřejnosti.

MěÚ Světlá n. S.
odbor životního prostředí

Foto: J. Gögeová (2), J. Vála (1)

Pro trestný čin krádeže bylo ve zkráce-
ném přípravném řízení sděleno podezření 
manželům z menší obce na Světelsku. 
Šetřením bylo zjištěno, že jeden z manželů 
s vědomím toho druhého poté, kdy jim 
z důvodu neplacení záloh byla počátkem 
října loňského roku přerušena dodávka 
elektrické energie, neoprávněně zasáhl 

Kriminalita na Světelsku
do hlavní domovní skříně. Následně v ob-
dobí od druhé poloviny prosince 2008 
do počátku měsíce února letošního roku 
nelegálně odebírali elektrickou energii. 
Poškozené společnosti způsobili škodu ve 
výši nejméně 9 tisíc korun.

V době od ledna do současné doby do-
šlo ve firmě v ulici Komenského ve Světlé 
n. S. ke krádeži sklářských kovových fo-
rem. Za uvedené období dosud neznámý 
pachatel postupně z provozu firmy odcizil 
celkem 4 ks sklářských forem na výrobu 
skleněných výrobků. Poškozená společ-
nost škodu vyčíslila na 100 tisíc korun.

Z trestného činu krádeže je podezřelý 
16letý mladík z Havlíčkobrodska.  Šet-
řením policistů byl zjištěn jako pachatel 
krádeže, ke které došlo koncem měsíce 
března ve Světlé n. S. V odpoledních 
hodinách dne 31. 3. měl po vypáčení dře-
věných dveří vniknout do prostoru šatny 
před tělocvičnou na zdejší základní škole, 
kde v té době měli žáci uložené své osobní 
věci. Následně zde odcizil mobilní telefon 
zn. Nokia  a látkovou peněženku s různý-
mi průkazkami a finanční hotovostí 100 
korun. Poškozenému vznikla  škoda ve 
výši nejméně 3 500 korun, poškozením 
dveří způsobil škodu 1 000 korun. Věc 
byla předána službě kriminální policie 
a vyšetřování.

V době od 16. do 19. 5. dosud neznámý 
pachatel odcizil na železniční trati mezi 
zastávkami Leština u Světlé a Sázavka cel-
kem dvě stě metrů měděného propojovací-
ho lana. Poškozenou organizací – Správa 
železniční dopravní cesty – byla škoda 
vyčíslena na více než 50 tisíc korun.

V noci ze soboty na neděli 23. 5. dosud 
neznámý pachatel vnikl do panelového 
domu v ulici Na Bradle ve Světlé n. S. Poté 
se vloupal do sklepní kóje v přízemí domu 
a odcizil zde uložené kompletní 4 ks zim-
ních pneumatik v celkové hodnotě 8 tisíc 
korun. Poškozením zámku dveří vznikla 
majiteli škoda 600 korun.

V době od 26. do 29. 5.  dosud neznámý 
pachatel nezjištěným způsobem vnikl do 
suterénu panelového domu v ulici Na Bra-
dle ve Světlé n. S. Následně se vloupal do 
kolárny, kde odcizil  jízdní kolo zn. Author 
modré barvy v hodnotě nejméně 11 tisíc 
korun. Poškozením zámku vznikla maji-
teli škoda 600 korun.

V noci z úterý na středu 27. 5. došlo 
v obci Dolní Březinka ke krádeži přívěsu. 
Neznámý pachatel odcizil odtahový přívěs 
pro přepravu vozidel z parkoviště na- ▶

C
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V úterý 26. května se uskutečnil ve 
světelské věznici již tradiční, 5. ročník 
volby nejpůvabnější vězeňkyně – Miss 
Krimi 2009. Do soutěžního klání bylo 
z velkého počtu zájemkyň vybráno 12 
finalistek. Vlastní zkoušení zábavného 
odpoledne trvalo asi tři týdny, ale hlavní 
organizátorky soutěže, vychovatelka 
Iva Chládová a speciální pedagožka 
Martina Míčová, připravovaly scénář 
programu mnohem déle. Je velmi obtíž-
né připravovat stále stejnou soutěž, která 
však divákovi musí nabídnout jinou 
a originální podívanou. Našim kolegy-
ním se to opět podařilo. 

Program trval dvě hodiny, ale pro jeho 
dynamiku to divákovi ani nepřipadlo. 
V hledišti, ale i v zákulisí to jen vřelo. 
Finalistky vyměnily pro soutěžní odpo-
ledne vězeňský mundúr za společenské 
šaty a lodičky na vysokém podpatku. 
Člověk žasl nad proměnou soutěžících. 
Celým  pořadem slovně provázely dvě 
konferenciérky a herečky z loutkohe-
recké skupiny věznice, které oživily 
notoricky známé postavičky Spejbla, 
Hurvínka a Máničky. O hudební pod-
barvení vystoupení se postaral zkušený 
muzikant Václav Šoupal, který vede 
místní hudební kroužek. Novinkou byla 

projekce počítačové prezentace všech 
finalistek v úvodu, opět počítačově 
zpracovaný vzpomínkový průřez všemi 
předchozími ročníky v závěru soutěžení 
a spousta dalších originálních prvků. 
Zde bylo právě možné uvědomit si, kolik 
snažení a píle už bylo pro Miss Krimi 
vynaloženo a jak rok od roku stoupá její 
úroveň.

Zdokonalování bylo patrné i u soutě-
žících. Ženy se letos skvěle připravily. 
Hodně času věnovaly nejen vizáži, ale 
nepodcenily ani své volné disciplíny. 
Kromě již obligátního tance letos někte-
ré soutěžící předvedly také vtipnou pan-

proti pohostinství v uvedené obci. Po-
škozenému majiteli vznikla škoda 88 tisíc 
korun. Po odcizeném šedém odtahovém 
přívěsu s nájezdy a registrační značkou 
1J5 4068 bylo vyhlášeno pátrání.

V úterý 2. 6. mezi osmou a devátou 
hodinou ranní neznámý pachatel vnikl do 
suterénu bytového domu v ulici Na Bradle 
ve Světlé n. S. Dále se vloupal do kolárny, 
kde však nic neodcizil. Stejným způsobem 
se následně vloupal do kolárny v suterénu 
sousedního vchodu v uvedeném domě. 
Zde odcizil horské jízdní kolo a alkoholic-
ké nápoje. Poškozeným majitelům způso-
bil škodu ve výši nejméně 9 tisíc korun.

Z trestného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky je podezřelý 28letý muž 
z Havlíčkobrodska.  V sobotu 6. 6. v od-
poledních hodinách byl ve Světlé n. S. po-
licejní hlídkou kontrolován jako řidič 
osobního vozidla. Z jeho dechu byl silně 
cítit alkohol, a proto byl vyzván k decho-
vé zkoušce, které se dobrovolně podrobil. 
V dechu mu bylo naměřeno 2,19 promile 
alkoholu. Dále byl řidič vyzván k orien-
tační dechové zkoušce, zda není ovlivněn 
jinou návykovou látkou. I tento test byl 
pozitivní. Odběr krve nebo moči ve zdra-
votnickém zařízení řidič odmítl. Na místě 
mu byl zadržen řidičský průkaz a další 

jízda mu byla zakázána. Věc je vedena ve 
zkráceném přípravném řízení.

V pátek 12. 6. v dopoledních hodinách 
se dosud neznámý pachatel vloupal do 
osobního vozidla Škoda Fabia, zaparko-
vaného na parkovišti u podniku v Nové 
Vsi u Světlé. U vozidla rozbil skleněnou 
výplň levých zadních dveří a následně ze 
zavazadlového prostoru odcizil akuvr-
tačku s kufříkem v hodnotě necelých 17 
tisíc korun. Poškozením vozidla vznikla 
majiteli škoda 3 tisíce korun.

Z webových stránek Policie ČR 
zpracovala -hk-

▶

Z věznice

Založení loutkoherecké skupiny 
– jak to vnímají odsouzené ženy
Život za mřížemi není jen odpykávání 

trestu za vysokou zdí, ale především 
i motivace k životu dalšímu – lepšímu. 
Máme tu spoustu aktivit pod vedením 
vychovatelů a pedagogů, jsou však 
i ženy, které dokáží nápad převést ve 
skutečnost. 

Vše začalo na jednom malém patře, 
kdy nás pan vychovatel vyzval, aby-
chom si vytvořily aktivitu pro naše patro. 
Názory se zprvu různily, ale když naše 

„paní baráková“ listovala časopisem 
a zcela náhodně objevila loutky, bylo 
rozhodnuto. 

Nejdříve jsme vyráběly různé maňás-
ky, loutky malé a větší. I když se nám 
občas něco nedařilo, tvořily jsme znovu 
a znovu, až se loutky dostaly do dnešní 

podoby. Samy jsme byly spokojené se 
svou tvořivostí, která nebyla vždy snad-
ná, ale hlavně jsme byly rády, že naše 
práce se líbí i zaměstnancům věznice, 
včetně paní ředitelky. I když jsme to 
nedělaly pro chválu, byly jsme na sebe 
hrdé, že jsme to dokázaly. 

Jednoho dne přišel pan vychovatel 
s nápadem, že zahrajeme divadlo na-
šim dětem, které jsou tady ve výkonu 

s matkami, a pokud se to podaří a do-
staneme svolení, bude možnost před-
vést představení i dětem mimo věznici. 
Což se dnešního dne stalo. Když jsme 
opouštěly bránu věznice, každá z nás 
měla v sobě různé pocity a nervozitu, 
zda děti zaujmeme a bude se jim to líbit. 
Víme, že dětský svět je upřímný a nezná 
přetvářku. Rozzářené oči malých diváků 
a nadšení nás ujistily o dobré kritice. 
To, jak se mezi námi hemžily, objímaly 
loutky a komunikovaly s námi, byl pro 
nás nejkrásnější zážitek, až se nám slzy 
vehnaly do očí. Co krásnějšího může být, 
než dávat radost dětem, a my jsme rády, 
že jsme se mohly toho zúčastnit. Vždyť 
třeba v tuhle chvíli může někdo jiný 
zrovna dávat radost dětem našim. 

Odsouzené ženy 
z Věznice Světlá n. S.

Miss Krimi 2009
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Domy mezi Dolní ul. 
a železniční tratí
Rodinný dům čp. 460 si na své sta-

vební parcele postavili František a An-
na Benešovi v letech 1940-1941, dům 
čp. 415 Alfons a Marie Ženíškovi v letech 
1933-1934, dům čp. 365 Bohumil Vlček 
v letech 1924-1928, dům čp. 312 Josef 
a Marie Jirkůvovi z Mrzkovic (se jménem 
stavitele Josefa Jirkůva se setkáváme ve 
spisech stavebního úřadu) v letech 1924-
1925. Sousední dům čp. 310 se dvěma 
byty o šesti obytných místnostech, jehož 
čekateli byli Antonín a Karla Kratochví-
lovi z Prahy, postavilo v letech 1923-1924 
Obecně prospěšné stavební družstvo pro 
Okrouhlici a okolí, zapsané společenstvo 
s ručením obmezeným, poslední majitelé 
provedli koncem 90. let minulého století 
rozsáhlou rekonstrukci. Posledním v této 
lokalitě je dům čp. 255, který si v letech 

1930-1931 postavili Karel a Kateřina Ku-
čírkovi.

Nejzajímavější jsou peripetie kolem vý-
stavby již zmíněného domu čp. 365, proto 
se mu budeme věnovat podrobněji. V  po-
zůstalosti světelského rodáka akademic-
kého sochaře a řezbáře Bohumila Vlčka1 

(1862-1928) se nachází zajímavý koncept 
dopisu, neobsahující datum ani adresáta:

„Rád bych zakoupil malé hospodářství, 
a to najdu-li vhodné, a prodávající bude 
chtíti směnu za dům v Praze, byl bych 
ochoten přistoupiti na tuto kombinaci, že 
Vy byste mohl dům svůj postoupiti za ono 
hospodářství, které byste mě potom přene-
chal za moje pozemky. Moje pozemky leží 
na nepatrném svahu proti jihu u okresní 
silnice malý kousek od řeky, chráněné od 
severu a západu, podle části vzadu trať 
sázavská na Ledeč, a lze přímo z trati slo-
žiti stavební materiál. Délka pozemku jest 
as 300 m na způsob ryby, ve středu as 35 

– 40 m šíře a jsou místy 1 – 4 m nad úroveň 
silnice zvýšeny. Dalo by se tu postaviti buď 
8 – 10 vilek v zahradě aneb 20 – 25 domků. 
Přes polovinu osazeno stromky. Výhled na 
krajinu jest krásný, okolí lesnaté, navště-
vované výletníky. Bylo by tu třeba sta-

tomimu, recitaci, hru na zobcovou flétnu 
a step. Vítězka si prvenství u porotců 
možná potvrdila působivým ztvárněním 
rozvíjejícího se poupátka ve vlastno-
ručně připraveném kostýmu. Přestávky 
mezi jednotlivými soutěžními kategori-
emi missek vyplňovala taneční skupina 
Dračice a hudební skupina K-band. 

Rozhodování měla porota, ve které za-
sedal například místostarosta města Jan 
Tourek, zástupkyně kulturního zařízení 
KyTICe Jana Šimková, zástupkyně ředi-
tele domova pro seniory Iva Myšičková 
nebo velitel místních hasičů Jiří Zelenka, 
velmi obtížné. Některá soutěžící nasbí-
rala více bodů ve volné disciplíně, jiná 

zase za úsměvy rozdávané v překrás-
ných šatech, další za pohotové a chytré 
zodpovězení záludných otázek a ostatní 
za ladné pohyby a útlé postavy při plav-
kové promenádě. Bodové hodnocení 
bylo do posledního okamžiku vyrovna-
né. Po poradě poroty došlo ke korunova-
ci tří nejlepších. Kromě korunek dostaly 
vítězky dárky od firem zaměstnávajících 
odsouzené, jejichž zástupci se také sou-
těže jako diváci účastnili. Velkým zážit-
kem byl letošní ročník Miss pro všechny 
přítomné a slova poděkování a uznání 
náleží nejen účastnicím, ale ve stejné 
míře všem, kteří soutěž připravovali 
a zajišťovali.

EHo

▶
Bohumil Vlček (pravděpodobně 

s manželkou)
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vitelské kanceláře a jsou tu 2 zedničtí 
mistři, málo podnikaví. Přímo vedle mě 
jsou letos nově postaveny 2 vilky.“ 2

Nakonec se Bohumil Vlček rozhodl 
postavit si vlastní dům se sochařským 
atelierem na vlastní parcele. Dopisem ze 
dne 18. srpna 1922 oznámil městskému 
úřadu, že na svém pozemku staví dřevě-
nou boudu pro hlídače a stavební materiál. 
Městská rada jej požádala, aby do osmi 
dnů předložil stavební a situační plánek, 
což učinil dne 1. září, načež byl vyzván, 
aby sdělil jméno stavbyvedoucího, který 
bude přizván do komise k vyšetření míst-
ních okolností. V odpovědi ze dne 17. září 
však stavebník napsal:

„Vzhledem ku pokročilé době letošní 
a nestálému počasí hodlám se stavbou ro-
dinného domku započíti až na jaře; prosím 
tudíž, aby moje žádost ze dne 5. 9. t. r. byla 
odložena na tu dobu, kdy zároveň ozná-
mím stavbyvedoucího.“ 

Na žádosti o povolení stavby, pochá-
zející ze dne 22. října 1923, je červenou 
tužkou velkými písmeny připsáno: Odvo-
láno, odpadá. Důvod je zřejmý po přečtení 
protokolu ze dne 31. října s vyjádřením 
stavitele Antonína Herinka ze Světlé:

„Pan stavebník zamýšlí dle předložených 
plánů postaviti přízemní domek s podkro-
vím, který sestávati má z následujících 
místností, a sice: v přízemí jsou tři obytné 
místnosti, předsíň, spíž a záchod, kolna 
a dva chlévky. Přední část jest podskle-
pena a sice rozdělena ve tři sklípky, kde 
ve předním umístněna jest pekárna. Pod-
kroví rozděleno jest na komoru, předsíň 
a půdu. V řezu naznačený strop není 
konstruktivní a vyžaduje se o předložení 
myšleného detailu. Dále pak konstrukce 
stropní zapuštěna jest do stropních trámů 
a dle řádu stavebního budiž oddělen strop 
od vazby ohnivzdornou dlažbou, následek 
toho musí býti strop samostatný a půda 
též. Stavba tato předpokládá se jako zdivo 
hrázděné a tudíž myšleno ze strany naší, 
že stavba tato sloužiti má za provisorium, 
resp. za letní bydlení. Dále pak v kostře 
nejsou zaznamenány profily dřeva, které 
před započetím se stavbou buďte do plánu 
zakresleny. Krytiny na budovu tuto budiž 
použito tvrdé.

Podotýkám, že stavba sklepu pokročila 
již nad terain, na kterémž upravena jest 
stříška, a shledáno, že tato započatá stav-
ba nesouhlasí s předloženým stavebním 
plánem, je provedena bez předchozího 
stavebního povolení, čímž porušen jest 
stavební řád. Míní-li stavebník provést 
stavbu dle započatých základů, jest nutno 
předložiti nové definitivní stavební plány 

se žádostí, by nastalo nové komisionální 
šetření a po úvaze pak dáti se mohlo sta-
vební povolení.

Mimo tohoto bylo zjištěno, že na místě 
samém postavena byla dřevěná budova, 
ve které se bydlí, ačkoliv neodpovídá 

nikterak řádu stavebnímu, policejnímu, 
jakož i zdravotnímu.“ 

Bohumil Vlček se k podepsání protoko-
lu dostavil 16. listopadu, přičemž prohlásil 
a podepsal: 

„Béřu na vědomí veškeré podmínky 
v protokole obsažené a žádám, aby záleži-
tost tato nebyla vyřizována, jelikož rozho-
dl jsem se pro nový způsob stavby, na nějž 
předložím dodatečně stavební definitivní 
plány.“

Ze dne 28. května 1924 pochází další 
protokol, ve kterém se píše: 

„Komise obecního, co stavebního 
úřadu vykonávajíc prohlídku po obci ve 
příčině staveb seznala, že na pozemku č. 
kat. 502/1 ve Světlé n. S. patřícímu panu 

Bohumilu Vlčkovi ve Světlé n. S. jsou pro-
vedeny sklepy, jakož i kolny, ve kterých se 
dokonce bydlí, o čemž není obecnímu, co 
stavebnímu úřadu ničeho známo. Majitel 
pozemku nepředložil plánů stavebních na 
tyto stavby, a proto komise doporučuje, 
aby týž byl vyzván ku předložení plánů 
stavebních a žádosti za povolení ku stavbě, 
jinak aby bylo jemu uloženo stavby bez 
předchozího povolení stavebního prove-
dené odstraniti.“ 

Dům čp. 365 kdysi…

…a dnes

▶
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Podepsáni: ředitel komise a starosta 
obce Václav Stejskal, členové František 
Bedrníček, Jan Nedělka, František Pech 
a stavební znalec (podpis nečitelný). 

Na základě usnesení městské rady ze 
dne 30. května byl hned následujícího 
dne Bohumil Vlček vyzván, aby do 14 
dnů předložil řádné stavební plány a za-
žádal o povolení ke stavbě. Učinil tak 
dne 14. června a předložil plány jednak 
na stavbu domku, jednak na stavbu 
modelárny z hrázděného zdiva, obojí 
z Technické a stavební kanceláře Josef 
Radil. Dne 16. července se sešla komise, 
24. července vydal stavební úřad povole-
ní a 20. srpna bylo započato se stavbou. 
V jejím průběhu se stavebník musel potý-
kat se stížnostmi souseda JUDr. Jarosla-
va Kratochvíla, adresovanými obecnímu 
úřadu ve Světlé n. S. V sochařově pozů-

stalosti se dochovaly verše, které v této 
souvislosti napsal:

K mojí boudě hněvy srší,
šídla zloby s výšky prší,
ale já tu stojím zpříma

neb v mé duši síla dřímá,
v hlavě zákon, v ruce hůl,
těš se, chásko, na mou sůl.

Stavba domku, který dostal číslo po-
pisné 365, byla ukončena 16. září 1928. 
Dlouho se z něj však Bohumil Vlček netě-
šil, zákeřná choroba jej upoutala na lůžko 
a dne 16. prosince zemřel. 

Jaroslav Vála
Foto: archiv (2), autor (1)

1 Životopis Bohumila Vlčka viz Vlas-
tivědný sborník Světelsko, II. díl. Město 
Světlá nad Sázavou 2009.

2 Jednalo se o čp. 310 a čp. 312.

Našli jsme v letopisech

Dne 1. 6. 1889 mezi 2. – 3. hodinou 
odpolední stihlo Světlou a okolí ne-
smírné krupobití, čímž veškerý květ 
ovocný za své vzal. Jelikož téhož dne 
bylo jasno a teplo, dostavily se dítky 
vesměs v letním obleku do školy. Štěstí 
veliké, že překvapily kroupy v době, kdy 
dítky ještě byly ve škole, jinak bylo za-
jisté mnohé na cestě zahynulo. Napadloť 
krup nesmírné množství, takže místy na 
půl metru ležely. Dítky podrženy v bu-
dově až si rodiče pro ně došli. Na 7 dítek 
z vesnic nejvzdálenějších zvláště Leštin-
ky ponecháno ve škole přes noc.  

Pamětní kniha pro město Světlá 
založená r. 1879

Den dětí v ZŠ v Komenského 
ulici

V letošním roce jsme se pokusili ve 
spolupráci s DDM zpříjemnit dětem ve 
městě jejich svátek sportovními a zábav-
nými soutěžemi. 1. června jsme pozvali 
světelské mateřské školy a spádové ma-

lotřídní školy, 3. června si svůj svátek 
užily děti z našeho prvního stupně. Vel-
ké poděkování patří žákům vyšších roč-
níků, ze kterých se stali skvělí asistenti.

J. M.

Mezinárodní den dětí

První červnový den patří více než 
kterýkoliv jiný den v roce všem dětem. 
My jsme přijali milé pozvání k oslavám 
MDD na hřišti ZŠ Komenské. A vůbec 
nelitujeme! Děti dostaly na uvítanou 
velmi praktický dárek – látkové kapsičky 
na krk, a s napětím se očekávalo, jaké pře-
kvapení bude následovat... A bylo opravdu 
na co se dívat! Strhující žonglérská show 

– netušili jsme, čím vším lze „pohazovat“ 
vzduchem – doplněná ohňovými efekty si 
zasloužila dlouhé ovace a obdiv všech nás 
přihlížejících. Potom se dostaly do akce 
děti, a to nejen ty „naše“ z MŠ, ale opět 
i žáci ZŠ, kteří – nyní v rolích jakýchsi 
patronů – dbali o to, aby jim svěřený tým 
předškoláčků prošel všemi přichystanými 
disciplínami (např. strachovým pytlem, ▶

C
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hledáním „zlata“ v písku, lovením ry-
biček z bazénku, a to je pouze ukázkový 
zlomek!...), díky čemuž se „klokanky“ 
rychle zaplnily bonbonky, aby jejich 
svěřenci nehladověli a nežíznili, aby byli 
pomalováni – každý dle vlastního přání, 
a v neposlední řadě nesmíme opomenout 
starost o balonky, bez nichž samozřejmě 
ani nepřipadalo v úvahu pomýšlet na ná-
vrat k obědu... Ještě jedna atrakce by tu 
ale měla být zmíněna – živý koník! Děti 
ho chtěly hladit, krmit, osedlávat,...

A nejen o děti bylo výtečně postaráno, 
i paní učitelky se mohly občerstvit a užít 
si výjimečný den!

Závěrem nezbývá než velmi poděkovat 
paní ředitelce PhDr. Myslivcové a celému 
pedagogickému sboru ZŠ Komenská za 
skvěle připravenou a zorganizovanou 
oslavu dne dětí, a zapomenout nesmíme 
ani na žáky ZŠ v Komenského ul., náš 
obdiv si zaslouží i za to, jak je děti po-
slouchaly…

Děti a učitelky mateřských škol

Dětský den 3.a

Ve středu 3. června jsme byli na dět-
ském dni na hřišti naší školy v Komen-
ského ulici. Provázela nás Katka Spě-
váková z 8. třídy. Dostali jsme všichni 
sáčky na krk, a potom na konci balon-
ky. Navštívili jsme kličkování s míč-
kem mezi kuželkami, hledali jsme 
v truhle minci mezi papíry, házeli jsme 
míček do plechovek, strefovali jsme se 
do kuželek, někteří jezdili na koni… 
Mně (Zuzce) se dařilo kličkování 
s míčkem mezi kuželkami. Mně (Ter-
ce) se dařilo lovení ryb. Martínkovi šlo 
házení míčků do plechovek. Anežce se 
vedlo tlučení do špačků. Líbilo se nám 
představení. Mě (Terku) bavilo házení 
míčem do hadru. Já (Zuzka) jsem byla 
úspěšná v házení míčem do plechovek. 
Bavilo nás všechno!

Zuzana Kořánová a Tereza Plesová

Na dětském dni jsme prošli soutěže, 
stanoviště a atrakce: běhání s ping-
pongovým míčkem na lžíci, pak jsme 
sráželi tenisovým míčkem plechovky, 
a pak jsme chodili dál, až jsme došli 
ke shazování kuželek. Martínek shodil 

Talent Vysočiny 2009

Také v letošním roce budou udělována 
ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana 
Vysočiny. Ocenění vyhlašuje a organizuje 
ve spolupráci s krajem Vysočina Dům dětí 
a mládeže ve Žďáru nad Sázavou.

Ocenění Talent Vysočiny je určeno žá-
kům a studentům z celého kraje Vysočina. 
Nominace a případné udělení ocenění není 
jen ohodnocením nadání, talentu, ale také 
píle, pracovitosti, cílevědomosti a sna-
hy žáků a studentů dosáhnout úspěchu 
v určitém oboru. Nejlepší v daném oboru 
a kategorii získávají cenu Talent Vysočiny  
a 10měsíční stipendium. 

Letos byl vybrán a nominován na tuto 
prestižní cenu i žák ZŠ v Komenského 
ulici Stanislav Čech, a to v kategorii 
přírodovědný obor. Slavnostní vyhlášení 
proběhne 26. června. Držíme palce a bla-
hopřejeme.   J. M.

▶

skoro všechny kuželky. Viděli jsme 
žonglérské představení, když skončilo, 
šli jsme se namalovat. Pak jsme hledali 
v truhle minci, mně (Kristýně), Vítko-
vi, Anetce, Kryštofovi a dalším se to 
skoro podařilo. Mně (Kristýně) a Ane-
tce se dařilo tlučení špačka. Mě (Kris-
týnu) a Víťu bavilo vyhrabování zlata 
v písku. Nakonec jsme šli na chůdy na 
provázku, pořád jsme padali. Moc se 
nám to líbilo. 

Kristýna Kukeňová a Vít Křivohlavý 

Na dětském dni nás nejvíc bavila 
chůze po lavičce – na konci byla zá-
hadná bambule. Kryštof byl nejlepší 
ve skákání v pytlích, Kačce se nejvíc 
dařilo v třískání do špačků. Pavel na-
sbíral nejvíc bonbonů. Nejtěžší pro mě 
(Zdendu) bylo shazování plechovek. 
Viděli jsme představení s ohněm. Ne-
chali jsme si namalovat obličej, a pak 
jsme dostali balonky. 

Zdeněk Kolář a Adam Vavřička

Více na www.zskomenskehosns.cz   
Mgr. Hana Křivská a žáci 3.a

Pasování na rytíře řádu čtenářského

Ve čtvrtek 28. května byli naši prv-
ňáčci pozváni do městské knihovny, 
kde je přivítala víla s pohádkovým 
stromem. Vypravovala nám pohádku 
o zajíčkovi Strašpytlovi a společně 
jsme pomáhali dávat do pořádku po-

pletené pohádky o Červené karkulce 
a o Smolíčkovi. 

Všichni jsme úspěšně prošli čtenář-
skou zkouškou. Poté jsme byli paso-
váni na rytíře řádu čtenářského a od-
měněni diplomem a medailí. Na závěr 
naší návštěvy nás paní Jiřina Roženská 
provedla po knihovně, seznámila nás 

s knížkami a časopisy vhodnými pro 
náš věk a zdarma jsme každý dostal 
čtenářský průkaz do knihovny, platný 
do konce tohoto roku. Určitě ho bude-
me často využívat, stejně jako mnozí 
naši starší kamarádi. 

Za pěknou akci pracovnicím měst-
ské knihovny děkujeme a těšíme se na 
hezké chvíle strávené čtením knížek.

Za první třídy ZŠ 
v Komenského ulici

Mgr. E. Dušková, 
Mgr. H. Štercová
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Jezdíme s úsměvem

V úterý 19. května se žáci a učitelé 
světelské základní umělecké školy 
vydali na plánovaný Společný koncert 
do Brna. Tato akce nebyla pořádána 
poprvé. Jedná se o společná setkání 
a koncertování mladých hudebníků 
ZUŠ Světlá n. S. a ZUŠ Vítězslavy 
Kaprálové v Brně-Králově Poli. 

Pro všechny začal výlet již o půl de-
váté ráno, kdy jsme naskládali veškeré 
hudební nástroje do autobusu a vydali se 
na téměř dvouhodinovou cestu na jižní 
Moravu. Přestože ranní deštík nejprve 
strašil a vypadalo to, že počasí nebude 
zrovna zdařilé, v průběhu dne se ukázal 
pravý opak. Po chutném občerstvení, 
které brněnští připravili, se světelská 
výprava vydala na prohlídku města. 

Navštívila kostel svatého Jakuba, viděla 
proslulého brněnského draka a dokonce 
si prohlédla město Brno z ptačí perspek-
tivy na vyhlídce z domu pánů z Lipé. 
Prošla také Zelným trhem a ochutnala 
bezesporu vynikající točenou zmrzlinu, 
a to vše bez jediného mraku na obloze. 
Po dobrém obědě se Světeláci odebrali 

Již počtvrté proběhla na Havlíč-
kobrodsku celorepubliková akce Jezdí-
me s úsměvem. Společného preventiv-
ního projektu Policie České republiky 
a České pojišťovny a. s. se tentokrát 
zúčastnilo 41 dětí čtvrtých tříd Základ-
ní školy v Lánecké ul. 

Ve čtvrtek 4. června v dopoledních 
hodinách ve Světlé n. S. policisté spolu 
s dětmi a za účasti pracovnice České 
pojišťovny a. s. kontrolovali dodržování 
dopravních předpisů řidiči, zejména pak 
dodržování stanovené rychlosti v uvedené 
obci. Během dvou hodin bylo zkontro-

lováno na tři desítky řidičů motorových 
vozidel. Ve dvou případech řidiči stanove-
nou rychlost překročili. Jeden z řidičů jel 
v úseku, kde je povolená rychlost 50 km/h, 
dokonce 81 km/h. Těmto řidičům pak děti 
předaly zamračená autíčka. Daleko víc 
však bylo řidičů, kteří rychlost stanovenou 
v obci dodrželi. V tomto případě se od dětí 
dočkali obrázku  s usměvavým autíčkem. 
Oba řidiči-hříšníci si za svůj přestupek 
vysloužili kromě zamračeného autíčka 
i blokovou pokutu v celkové výši 3 500 
korun.   Z webových 

stránek Policie ČR převzala -hk-

zpět do školy a na řadu přišla akustická 
zkouška před chystaným koncertem. 
V 17 hod. byly všechny nástroje nala-
děny, sólisté rozehráni a rozezpíváni, 
takže nic nebránilo začátku vystoupe-
ní. V první polovině koncertu patřilo 
pódium žákům ze Světlé, druhá část 
patřila brněnským. Faktem je, že všech-
na vystoupení byla pro uši opravdovou 
lahodou. 

Autobus se do Světlé vrátil až o půl 
desáté večer, plný unavených, ale pořád-
ně rozesmátých mladých umělců a jejich 
rodičů, kteří poděkovali paní učitelce 
D. Hamaričové, paní E. Dvořákové a pa-
nu učiteli J. Vencovskému, V. Beranovi 
a V. Vodrážkovi za příjemně prožitý 
den. Už nyní se všichni těší na podzim, 
kdy žáci z Brna zamíří zase k nám na 
Vysočinu.  

 
 Lucie Hrochová, 14 let

Společné koncertování

Volba miss ve školní družině

Ve čtvrtek 28. května se konal ve škol-
ní družině při ZŠ v Lánecké ul. v pořadí 
již 7. ročník Miss školní družiny. Hlav-
ní soutěže se zúčastnilo 10 finalistek, 
které vybraly děti mezi sebou. Dívky 
soutěžily ve třech disciplínách: před-
stavení s promenádou, rozhovor, volná 
disciplína. Děvčata před porotou před-
vedla taneční sestavy na hudbu podle 
vlastního výběru, bojové umění i své 
kvality ve zpěvu. Na závěr porota vy-
hlásila vítězky: miss školní družiny se 
stala Veronika Pazderová, 1. vicemiss 
Valerie Dvořáková a 2. vicemiss Anež-
ka Mimrová.

Všechny dívky si zaslouží obdiv i po-
děkování za předvedené výkony a všich-
ni se už těšíme na příští rok, kdy budeme 
pořádat další ročník této soutěže.

Kolektiv vychovatelek ŠD
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Z domova pro seniory

V úterý 19. května se konala již 
6. přednáška v rámci Univerzity slu-
nečního věku na téma Paměť a životo-
správa, v podání trenérky paměti paní 
Jany Vejsadové.

V neděli 24. května dostaly naši obyva-
telé dárek v podobě vystoupení dětí pod 
vedením MUDr. Stanislavy Brhelové.

V úterý 26. května se u nás konala 
naše tradiční Kavárnička. K dobré ná-
ladě hrála domovská kapela KAJAK.

Jak jsme nedobyli Pecku

Po vítězství v krajském kole Pre-
ventan cupu ve vybíjené v Havlíčkově 
Brodě přišla výzva pro naše dívčí druž-
stvo ze ZŠ Lánecká proslavit nejen naši 
školu, město, ale i kraj Vysočinu. Ve 
dnech 7. a 8. června jsme se zúčastnili 
celorepublikového finále v Nové Pace. 

Sraz jsme měli v sedm hodin ráno na 
světelském nádraží. Cesta vlakem rychle 
utekla a v Nové Pace už na nás čekal 
autobus, který nás odvezl do kempu pod 
hradem Pecka, kde se turnaj konal. Sou-
těžní klání bylo rozděleno do dvou dnů. 
První den se nám dařilo. Dva zápasy jsme 
vyhráli, třetí jen těsně prohráli, proto jsme 
byli první ve své skupině. Po večeři jsme 
jeli zpátky do města, kde jsme přenocovali. 

V pondělní vyřazovací části se k nám štěs-
tí i přes velké povzbuzování pana učitele 
a naší milé paní sekretářky Jany Bártové 
otočilo zády. Finálové zápasy se tak ode-
hrály bez naší účasti. Po společném obědě 
s našimi novými kamarádkami jsme se 
začali chystat na odjezd domů. I když jsme 
si nepřivezli pohár, který jsme moc chtěli, 
byly to krásné dva dny, na které dlouho 
nezapomeneme.

Touto cestou děkujeme panu učiteli 
Martinu Sýkorovi za jeho podporu, trpěli-
vost a čas strávený s námi na turnajích.

Za celý úspěšný tým: 
Hana Fikarová, 5.b

Ilustrace: Aneta Růtová, 3.a

„Hranice“ v Raabsu

Naši mladí kameníci se opět zapojili 
do velmi zajímavé akce. Tři žáci dru-
hého ročníku vycestovali na konci ledna 
do rakouského Schremsu, aby se zde 
v kamenické škole zapojili do tvorby ra-
kousko-českého monumentu s tématem 

„Hranice“. Jedná se o monument navr-
žený kamenickým mistrem panem Nor-

bertem Happlem. Znázorňuje dvě figury, 
které strhávají hraniční závoru, a u jejich 
nohou je most spojující obě strany. 

V lednu na tomto monumentu společ-
ně pracovali rakouští a čeští žáci-kame-
níci v dílně odborné školy ve Schremsu 
na jednotlivých dílech žulového mostku 

a hlavách soch. V průběhu května pak 
bylo dílo dokončeno a instalováno 
v Raabsu v prostoru parkoviště pod 
hradem. Celá akce probíhala v rámci 
Dolnorakouské zemské výstavy. V so-
botu 30. května byl monument za účasti  
autorů a tvůrců u příležitosti Dolnora-
kouské zemské výstavy 2009 slavnostně 
odhalen. 

Této slavnosti se účastnili kromě or-
ganizátora Norberta Happla, ředitelky 
odborné školy ve Schremsu Dipl. Päd. 
Gertrude Marek a ředitele Umělecko-
průmyslové akademie Světlá nad Sáza-

vou Ing. Jindřicha Vodičky také starosta 
Raabsu Mag. Rudolf Mayer, zástupci 
sponzorujících organizací a samozřejmě 
tvůrci monumentu. 

Po slavnostních projevech byl monu-
ment svými tvůrci a řediteli obou škol 
odhalen a vysvěcen farářem Josefem 

Seidlem. Všechny zúčastněné překva-
pila velikost – vždyť na výšku dosahuje 
rozměru 5 metrů a 36 centimetrů. 

I přes nepříznivé počasí, chlad a déšť 
byla tato akce důstojná a velmi působi-
vá a znamenala další krok v česko-ra-
kouské příhraniční spolupráci. Jak řekl 
Ing. J. Vodička: „Je dobře, že naši žáci 
zde reprezentují šikovnost a kamenickou 
tradici řemeslníků Vysočiny, pro kterou 
byla kameničina vždy typická. Jsem rád, 
že i mladí lidé pokračují v této tradici“. 

Mgr. Michal Šimek, Helena Kotěrová

I když počasí nám dvakrát nepřálo, 
mohli jste na Jarmarku řemesel ko-
naném v rámci folklorního festivalu 
Horácko tančí a zpívá vidět i stánek 
s výrobky našich obyvatel.

***
Mnozí z vás si možná pamatují, že 

jsme od loňského roku zapsáni v Čes-
ké knize rekordů s nejdelší housenkou 
z vlněných bambulí, která měřila 
248,3 m a byla svázána ze 3 149 bam-
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bulí. Patronkou našeho rekordu na 
Mezinárodním festivalu rekordů a ku-
riozit v Pelhřimově byla herečka Květa 
Fialová. Když se nás v loni moderátor 
rekordu zeptal, co budeme s housen-
kou dělat, odpověděla za nás Květa 
Fialová: „Seniorky upletou 3 149 čepic, 
na ty přiděláme všechny ty bambule 
a umlátíme tím naše strany a vládu.“ 
Nám se sice nepodařilo uplést 3 149 

čepic, ale naše bývalá zaměstnanky-
ně, paní Eliška Moravcová se nabídla, 
že nám těch 3 149 čepic ušije. A bylo 
rozhodnuto, i letos pojedeme na Me-
zinárodní festival rekordů a kuriozit, 
který se konal 12. a 13. června v Pel-
hřimově. 

Ve středu 3. června někteří naši 
obyvatelé a zaměstnanci zasedli a naší 
248,3 m dlouhou housenku roztříhali 
opět na jednotlivé bambule. V pátek 
12. června vyrazil autobus se zaměst-
nanci domova do Pelhřimova. Rekord 
jsme pojali trochu jinak a rozdělili 
jsme ho na rekordy dva. Rekord Elišky 
Moravcové byl v počtu ušitých čepiček 
za velmi krátkou dobu. Posuďte sami: 

3 149 čepic ušila za 45 dní, v průměru 
tedy musela ušít 70 čepiček denně! Náš 
rekord byl v tom, za jak dlouho stihne-
me na bambulky navléknout čepice. 
Byl to tedy rekord obrácený, nedávali 
se bambule na čepice, ale bambule do 
čepic. V počtu 23 lidí se nám povedlo 
navléknout čepice na bambulky za 44 
min. a 43 sec. A co se stalo s bambule-
mi a čepicemi? I přes nepřízeň počasí 
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se v Pelhřimově na náměstí sešlo 906 
dětí z pelhřimovských základních škol 
a uspořádaly rekord „Největší počet 
dětí hrajících na PET lahve“. 

Odměnou za účast na tomto rekordu 
jim byly právě naše bambule s čepička-
mi. A ty, které nebyly rozdány přímo 
na festivalu, rozdají pracovníci Agen-
tury Dobrý den, která má rekordy na 
starosti, při svých ekologických akcích 
(jedna taková se konala 26. května ve 
Světlé n. S.), kdy učí děti základních 
a mateřských škol, jak správně třídit 
odpad. Hlava housenky a její nepatrná 
část byla věnována do Muzea rekordů 
a kuriozit v Pelhřimově. 

Patronkou rekordu byla opět herečka 
Květa Fialová. Den to byl vydařený 
i když deštivý a já touto cestou děkuji 
tajemníkovi Ing. Jiřímu Moučkovi, 
starostce Ing. Lence Arnotové a mís-
tostarostovi Mgr. Janu Tourkovi za 
podporu při našem rekordu přímo 
v Pelhřimově.

Text: Lucie Coufalová
sociální pracovnice

Foto: Martina Cimburková 
a Markéta Kočí
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Putování po Svaté zemi 

Do oblasti Negevské pouště a krá-
teru Machteš Ramon přijíždíme 
v nočních hodinách od Mrtvého 
moře. Ubytování nacházíme v be-
duínském kempu na dně kráteru, 
kde po chvíli smlouvání většina vý-
pravy staví stany a ti otrlejší uléhají 
do spacáků pod širým nebem. 

Pojďme si nejprve tuto oblast trochu 
přiblížit. Machteš Ramon, doslova 
Kráter Ramon, je geologický krátero-
vitý útvar Negevské pouště v Izraeli. 
Nachází se přibližně 85 km jižně od 
města Beerševa. Tento útvar není 
impaktní kráter, který by vznikl po 
dopadu meteoru, ale machteš. Machteš 
je obecně jedinečný geologický krá-
terovitý útvar ze tří stran ohraničený 
a ze čtvrté strany otevřený. Otevře-
nou stranou pak odtéká voda, která 
do machteše spadne v podobě srážek. 
Jedná se o pozůstatek dřívější existen-
ce moře, které dokládá sedimentace 
vápence a dolomitu při svrchních 
vrstvách machteše, jež původně tvoři-

ly dno moře. Pod těmito sedimenty se 
nachází vrstvy pískovce, ale najdeme 
zde i čedič. Na celém světě existuje 
pouhých sedm machtešim, z čehož 
šest je v Izraeli a jeden v Egyptě. Ten-
to machteš je 40 km dlouhý, 2 až 10 km 
široký a tvarem připomíná protáhlé 
srdce. Jediným sídlem v této oblasti je 

malé město Micpe Ramon (Ramonova 
vyhlídka), které se nachází při sever-
ním úpatí machteše. Machteš a okolní 
oblast tvoří největší izraelský národní 
park Přírodní rezervace Ramon.

Bydlení v beduínském kempu je fajn. 
Pro movitější turisty jsou připraveny 
stany a přístřešky, pro ostatní tři pod-

kovovité útvary obehnané zídkou, kde 
je možné postavit stany a zároveň být 
chráněn před větrem. 

V ranních hodinách balíme dosta-
tečné množství vody a mastíme tělo 
opalovacími krémy, neboť slunce 
zde opravdu peče. Naším cílem jsou 
kouzelná vádí (údolí vzniklá erozí 

občasného vodního toku v aridních 
/suchých/ oblastech pouští a polo-
pouští), kterých je zde několik, trosky 
karavanseráje („občerstvovací stanice“ 
pro velbloudí karavany) a také výstup 
na jeden z okolních kopců – Mount Sa-
haronim. Krajina je zde opravdu fan-
tastická, tolik různých tvarů a odstínů 

Na Mount Ardon

Cesta skrz vádí

Stanování v beduínském kempu

Vojenský vrtulník pod námi Pohled na Mount Ardon
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béžové, okrové či hnědé barvy stojí 
opravdu za zhlédnutí. Mnohahodinový 
okruh utíká velmi rychle a najednou je 
podvečer a s ním i západ slunce. Sedí-
me na kopci nad kempem a užíváme si 
tohoto působivého přírodního divadla. 
I hvězdná obloha má své kouzlo. Fotky, 
které vznikají, jsou opravdu báječné. 

Dalšího dne časně ráno vyrážíme 
zdolat Mount Ardon. Kopec, který 
má vůči okolí zhruba 350 m převýšení 
a na němž se dají nalézt různé zka-
meněliny. Výstup strmou pěšinou je 
poměrně příjemný, protože sluneční 
žár zatím nedosahuje svého maxima. 
Z vrcholového plata je nádherný roz-
hled do okolí a opravdu zde nacházíme 
rozličné zkameněliny. A navíc se nám 

před očima odehrává zajímavé divadlo. 
V oblasti kráteru je totiž výcviková 
oblast izraelského letectva, a tak nám 
pod nohama létají vrtulníky, které 
v malé výšce kopírují terén a svými 
rotory víří písečná oblaka. Nad nimi 
se prohání stíhací letouny jako výš-
kové krytí. Tohle se u nás doopravdy 
zažít nedá. 

Cesta dolů druhou stranou srázu je 
velmi příkrá a vrstva prachu na cestě 
poměrně intenzivně podkluzuje, je tře-
ba tedy dávat dobrý pozor. Čeká nás už 
jen cesta zpět do kempu, sbalení a ná-
sledný přesun zpět do rodné vlasti. 

Expedice Izrael pomalu končí, ale 
v našich hlavách se už líhnou další 
dobrodružství, která je třeba realizo-
vat. 

-mš-
Foto: -mš- a -mč-

Východ měsíce

Ischia

V sobotu 23. května odpoledne odlé-
táme z pražského letiště směr Naples 
(místní název pro Neapol) a za hodi-
nu a padesát minut přistáváme. Před 
přistáním hlásí kapitán letadla teplotu 

27 oC ve stínu. Po odbavení odjíždíme 
mikrobusem do přístavu a připomíná-
me si přísloví „Vidět Neapol a zemřít“. 
Dali bychom život hodně lacino. Tolik 
odpadků, papíru, plastů a pneumatik 
podél silnice nebylo vidět ani v Egyptě. 
Snad bude lépe.

Po příjezdu do přístavu a chvíli čeká-
ní vstupujeme na palubu trajektu spo-
lečnosti Medmar a po 33 km a 90 mi-
nutách klidné plavby vystupujeme na 
břeh ostrova Ischia. Ten, kdo cestuje na 
Ischii vlastním autem či autobusem, by 
absolvoval stejnou trasu. Měl by si dát 
pozor na radary u dálnice. Pokud řidič 
projede několik úseků vyšší rychlostí 
a průměr vyjde více než povolených 
130 km/hod, zaplatí tučnou pokutu.

Na ostrově je stejný čas jako u nás, 
tudíž kolem půl sedmé večer. Slunce 
praží, ale vše je kolem krásně zele-
né, proto ostrov dostal i další název 

– Smaragdový ostrov. Stromy jsou plné 
zralých citronů a pomerančů, u domů 
je množství rozkvetlých růží, muškátů 
a mnoho dalších květin. Cílem naší 
plavby byla Ischia Porto. Je to jeden ze 
dvou přístavů pro trajekty a byl vybu-
dovaný na dně starého kráteru, který 
byl spojen s mořem kanálem. Již z lodě 
jsme viděli nejvyšší bod na ostrově 

– vrchol sopky Monte Epopeo, 788 m 
vysoký, a za námi přes moře Neapol. 
Ischia Porto a Ischia Ponte tvoří hlavní 
město ostrova se stejným jménem. Byd-
lí tu 16 000 stálých obyvatel a kromě 
přístavu je obchodním, společenským 
a administrativním centrem ostrova. 
V části Ponte je vidět Aragonský hrad, 
který v 15. století vybudoval Alfonso ▶

Aragonský – jeden z lupičů, kteří ost-
rov dobyli. Hrad sloužil v době dalších 
nájezdů jako bezpečné útočiště pro 
několik tisíc obyvatel. V okolí hradu je 
také katedrála a mořské muzeum. Ost-
rov objevili Řekové 770 let před naším 
letopočtem, poté tam dopluli Římané, 
Gotové, Langobardové, Vandalové, 
Normani, Španělé, Angličani, Francou-
zi, nyní ostrov patří opět Itálii.

Ischia je sopečný ostrov, leží v Ty-
rhénském moři a měří necelých 47 
km2. Na ostrově žije 60 000 obyvatel. 
Je součástí tzv. Flegrejských polí, kam 
patří také Neapol, Pozzuoli, Solfatara 
a Vesuv vzdálený 35 km, se kterým je 
Ischia v hlubinách země propojena. Po-
slední erupce na ostrově byly v letech 
1301-1304. V roce 1883 usmrtilo země-
třesení v jedné ze šesti oblastí ostrova 
Casamicciole 2 000 lidí. Pod povrchem 
je stále živé magma a sopečná aktivita 
se dá očekávat i v budoucnosti. Prame-
ny, které tryskají po celém ostrově, mají 
teplotu i 90 oC. Na některých plážích 
stačí dát kuře z ledničky v alobalu do 
písku a za dvě hodiny je oběd hotový.

Proč na Ischii? Krásnou vegetaci 
má mnoho jiných ostrovů, ale tento je 
výjimečný kvůli největší koncentraci 
termálních vodních pramenů v Evropě. 
Lázeňská zařízení a parky tvoří polo-
vinu turistických služeb ostrova. Na 
ostrově vyvěrá  více než 100 horkých 
a studených léčivých pramenů. Již staří 
Římané tady zakládali lázně a léčili své 
neduhy. Některá zařízení používají k lé-
čení i bahno – vulkanickou hlínu, která 
se před použitím nechává zrát 8 měsíců 
v nádržích s minerální vodou a poté se 
nerezovým potrubím přivádí do malých 
kádí. V některých místech má bahno 
i mírně radioaktivní účinky. Léčí tu 
ischias, bolesti páteře, revmatické, der-
matologické, astmatické a gynekolo-
gické potíže. Zdejší průzračný vzduch 
a množství léčebných kúr využívají mi-
liony turistů včetně slavných celebrit. 
Vzdělání, obzvláště u starší generace, je 
velmi mizivé. Mnoho obyvatel absolvo-
valo pouze pět tříd základní školy. Není 
divu, že tu našla práci i lékařka z Prahy. 
Přijíždí v dubnu a odjíždí koncem října, 
kdy lázeňská sezona končí, a vrací se 
do svého pražského bytu. Říká, že kdo 
může, tak z ostrova přes zimu odjede. 
Fouká silný vítr, domy nemají dvojitá 
skla, hodně prší a místnosti začínají 

Mapka ostrova na pohlednici
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plesnivět. Přestože vyvěrající voda 
má i 90 oC, nijak zvlášť se nepoužívá 
pro vytápění. Nejsou vidět ani solární 
panely. Přijde zimní období, lidé odpo-
čívají od práce i horkého letního počasí. 
Ne však všichni. Na ostrově se sklízí 
úroda až 4x do roka, citrusy určitě 2x. 
Na ostrově jsou 3 vinařské domy. Za 
peníze z evropských fondů se obnovují 
vinice. Jednu takou jsme i navštívili. Ve 
sklepě postaveném z tufového kamene 
mají nerezové sudy i soudky dubové. 
V této oblasti se pěstují hrozny pro 
výrobu bílého vína. Chuť vína je spe-
cifická, neboť vinice jsou na sopečném 
podloží a víno není chemicky upravené. 
Vedle vinice vidíme ze skály stoupat 
bílý dým. Je to jedna z fumarol. Z nitra 
země vystupují průduchem čisté plyny 
v kombinaci s párou, což je doprovod-
ný jev vulkanismu. Jedna z fumarol 
je i pod okny hotelu Miramonte, kam 
jezdí poslední léta i Karel Gott. Páry se 
používají k inhalaci.

Na Ischii má každý, kdo chce, k dispo-
zici termální vodu. Funguje tu potrubní 
systém a vodoměry. Léčivá voda patří 
státu a je třeba za ni zaplatit. Pokud se 
týče pitné vody, to je větší problém. Na 
ostrově jí moc není a téměř všechna je 
vodovodním potrubím přiváděna z Ne-
apole. Protože pitné vody není nadbytek 
a každoročně přijíždí množství turistů, 
není povolována další výstavba. Za 
posledních 20 let nebylo vydáno žád-
né stavební povolení. Přestavby jsou 
dozorovány stavebním úřadem, který 
nedovolí odchýlení ani o centimetr od 
původních základů. Samozřejmě rekon-
strukce probíhají, ale spíše jde o vnitřní 
přestavby a úpravy. Při naší cestě jsme 
navštívili také bývalou strážní tvrz, ze 
které je vybudován luxusní hotel s nád-
herným výhledem na moře. Na pláž pak 
vozí hosty hotelové minibusy. Vše je ve 
svahu s množstvím schodů. Pokud mají 
majitelé dostatečný pozemek, který je 
vždy ve stráni, s potrubím s termální 
vodou, není až takový problém z domu 
vytvořit penzion s termálním bazénem. 
Na ostrově se k výstavbě používá míst-
ní tufový kámen, vše ostatní dovážejí 
trajekty z pevniny.

Ostrov má šest oblastí a všechna 
hlavní centra spojuje jedna silnice. Je 
asi 35 km dlouhá a jezdí po ní místní au-
tobusy buď ve směru, nebo proti směru 
hodinových ručiček průměrnou rychlos-
tí cca 40 km/hod. Na ostrově jsou pouze 
jedny semafory. Doprava je pravidelná, 
častá a většina zastávek i autobusů 

je vybavena informačním systémem, 
který informuje o poloze autobusu, za-
stávkách i čase, kdy přijede další spoj. 
Silnice jsou však úzké, většinou bez 
chodníků, plné vozidel, skútrů a pěších, 
tak není nouze o kolize. Italové jezdí 
rádi a trochu divoce – platí tu pořeka-
dlo „Dobrý chodec, rychlý chodec“. 
V opačném případě mívá pěší i smůlu. 
Místní a hlavně turisté používají auto-
busů k dopravě do termálních parků. Na 

ostrově je jich několik (termální parky 
Negombo a Castiglione, Tropical park, 
Eden park, Afroditiny a Apollonovy 
zahrady a nejznámější Poseidonovy za-
hrady). Posledně jmenované má několik 
let v pronájmu německý občan a platí se 
opravdu za vše. Vstupné je v současné 
době 28 eur za celodenní vstupenku, 23 
eur od 13 hod. Zahrady jsou uzavřený 
objekt v krásném prostředí ohraničené 
zalesněnou skálou a mořem. Mají asi 20 
bazénů s vodou od 40 do 15 oC. Vyvěrá 
tu také přírodní pramen, který je 90 oC 
teplý a ohřívá mořskou vodu. Není jedi-
ný. Na protější straně ostrova je další ta-
kový a také vytéká do moře. V zahradě 
je množství rozkvetlých stromů, keřů, 
květin, lehátek, slunečníků, sprch, dále 
je tu lékařské oddělení, termální cent-
rum a centrum krásy, obchod s tabákem 
a novinami, občerstvení, šatny, toalety, 
parkoviště a vstup na písečnou mořskou 
pláž. Do bazénů nelze bez užití koupa-

cích čepic – dají se koupit za 2 eura, platí 
se i za opakované otevření pronajatých 
skříněk. Pro pobyt platí mnoho zákazů 
a příkazů, protože se jedná převážně 
o léčebné užití celého areálu. Nejdůle-
žitější jsou ty, že do teplých termálních 
bazénů lze vstoupit maximálně 4x den-
ně, a to pouze na dobu 15 minut (platí 
všeobecně). Děti do 12 let  mají vstup 
zakázán a pokud už v nějakém hotelu 
termální bazén zkusí, nesmějí se v žád-

ném případě potápět, jinak budou mít 
problémy se zánětem uší, který způsobí 
minerály ve vodě. Na Ischii trvale žije 
asi 5 000 Němců. Jsou vlastníky, či ná-
jemci hotelů nebo obchodů. Každoročně 
jich sem také přijede velké množství 
kvůli léčení, protože německá zdravotní 
pojišťovna toto léčení proplácí. 

Dalším střediskem, kromě hlavního 
stejnojmenného centra Ischie, jsou 
Casamicciola Terme. Kdysi tu byly 
pravděpodobně nejstarší lázně na os-
trově. Zdejší vulkanické radioaktivní 
alkalicko-bikarbonátové prameny se 
i dnes používají k léčení. Město bylo 
při zemětřesení koncem 19. století 
zcela zničeno. Podle jedné legendy se 
sem v minulosti uchýlila Sibyla, aby 
předpověděla příchod Krista. V součas-
né době je tu kromě lázeňství a slavné 
keramičky bratří Menellových i druhý 
nejdůležitější přístav, který také zajiš-
ťuje trajektovou dopravu s Neapolí.

▶
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Lacco Ameno se rozprostírá kolem 
zátoky San Montano. V městečku 
je muzeum s řeckými vykopávkami 
a hlavním symbolem je skála nazvaná 
Fungo (Houba), kdy původní lávovou 
vyvřelinu mořský příboj a vítr opraco-
val do tvaru houby. Pod kostelem Santa 
Restituta je krypta se základy baziliky 
z 5. nebo 6. století, kde byly uloženy 
ostatky sv. Restituty. Tato mučednice je 
ještě dnes uctívána a její tajuplná cesta 

lodí se každý rok slaví procesími, ohňo-
stroji a také veslařskými závody.

V kopcích leží oblast Barano d´Ischia 
– krajina plná olivovníků, citrusů 
a zahrad. Oblast je výchozím bodem 
pro výstup na Monte Trippodi, kde je 
uprostřed lesů starý vyhaslý kráter, či 
směrem k moři ke kráteru Testaccio.

Po 1 400 metrech začíná Serrana Fon-
tana. Vesnice leží na úpatí hory Monte 
Epomeo ve výšce 452 m n. m. Po projetí 
Serrany se otevírá nádherný výhled na 
nejjižnější výběžek ostrova Sant´ Ange-
lo s malým přístavem. Auta a autobusy 
zůstávají před branami, neboť tu jsou 
jen uličky, strmé schody a pláže. Na 
skalnatém výběžku v moři jsou trosky 
věže, která byla zničena v roce 1809 ad-
mirálem Nelsonem po obléhání ostrova 
Angličany. Blízký záliv Sorgeto je 
známý svými horkými prameny, které 
vyvěrají přímo do moře, a díky nim se 
tu lidé koupají i v zimě. Nedaleko jsou 
i dva termální parky Tropical a Afrodi-
tiny a Apollónovy zahrady. 

Při našem čtyřdenním pracovním po-
bytu jsme bydleli na západním pobřeží 
v městečku Forio, které má asi 8 000 

obyvatel. Je to vinařské centrum (60 % 
vína se produkuje v této oblasti), nachá-
zí se zde botanická zahrada, ve které 
zasadil strom i princ Charles, nedaleko 
jsou Poseidonovy zahrady, jsou tu tři 
krásné pláže a několik kostelů. Kostely 
na ostrově jsou postaveny z tufového 
kamene a většinou v barvách Vatikánu 

– žluto-bílé. My jsme byli však ubytová-
ni v hotelu u bílého kostela, který je za-
svěcen patronovi města sv. Vítovi, jehož 

svátek je jednou z největších slavností 
v roce. Krásná zvonkohra nás vítala 
každé slunečné ráno. Kostel Santa Ma-
ria del Soccorso – kostel zachráněných 

– je známý z filmu Nebožtíci přejí lásce, 
který natočil v roce 1972 režisér Billy 
Wilder, držitel sedmi Oscarů. Kostel je 
poutním místem rybářů a mořeplavců.

Na Ischii se mluví italsky, ale v šesti 
dialektech. Děti chodí do školy 6 dní 
v týdnu. Prázdniny jim začínají v po-
lovině června a končí v polovině září. 
95 % příjmu ostrova pochází z turis-
tického ruchu. Erupce tu byly před 700 
lety, ale stále dochází k sesuvům půdy. 
Na ostrově je maják, který je užíván 
i pro účely NATO. Je tady také jedna 
nemocnice s helioportem, který slouží 
nemocným k převozu do Neapole, ale 
i turistům. V loňském roce na něm 
přistál majitel londýnského fotbalového 
klubu Chelsea Abramovič se svou rodi-
nou. Kromě z Neapole připlouvají lodě 
také z blízkých ostrovů Capri a Proci-
da. Funguje tu také jeden hasičský sbor, 
což občas bývá málo. A co stravování? 
Místní specialitou je králík na bylin-
kách s cherry rajčaty, nebo bruschetta 

– topinka z česnekového chleba s raj-
čaty, bazalkou a olivovým olejem, vše 
s vínem. V ubytovacích zařízeních si 
můžete vybrat k jídlu víno, které vám 
přinesou v láhvi, nedopitou láhev s čís-
lem vašeho stolu odnesou a při příštím 
jídle je opět láhev na stole. Účet zapla-
títe při odjezdu v recepci. Děti i dospělí 
neodolají na ulici zmrzlinám, výběr 
z 10 druhů je běžný.

Pokud jste kardiaci, teplé termální 
bazény nejsou pro vás, ani pro vaše 
malé děti či vnuky. Můžete však použít 
bazény minerální. Všude kolem ostrova 
je nádherné Tyrhénské moře, na něko-
lika místech navíc ještě ohřáté vyvě-
rajícími teplými prameny, teplé písky, 
krásná příroda a slunce po většinu času 
udělají z vašeho pobytu zážitek, pro 
který se mnoho návštěvníků opakovaně 
na ostrov vrací.

Při zpáteční cestě odjíždíme opět 
autobusem do přístavu, tentokrát 
v Casamicciole, novějším a rychlejším 
trajektem odplouváme do přístavu 
v Pozzuoli, rodiště herečky Sophie Lo-
renové, a absolvujeme několikahodino-
vou prohlídku Neapole. Historie města 
sahá až do 8. století př. n. l. Od roku 
1995 je historické jádro města zapsáno 
na seznamu UNESCO. Mnoho domů je 
postavených na úbočích starého kráteru 
a podél moře. V Pozzuoli i v Neapoli 
je mnoho staveb starých Římanů, kte-
ré odolaly zemětřesení. Byly stavěny 
z tufového kamene a malých červených 
cihel. V Neapoli žijí v současné době 
3,2 milionu obyvatel a každý z nich 
snad musí mít auto. Podél silnic a na 
parkovištích není vidět jedno volné 
místo k zaparkování. Na úpatí sopky 
Vesuv žije z celého počtu 700 tis. oby-
vatel. Mají tam trvalé bydliště, ale říká 
se, že nemusí být na dlouho. Sopka je 
neustále pod kontrolou seizmologů. 
V centru města staré patricijské domy 
s úzkými uličkami a pověšeným prá-
dlem mají svůj půvab, obdivuhodné 
historické stavby, moře, zaoceánské 
parníky a rušný jižanský způsob života 

– na to vše opravdu nestačí dopoledne. 
Naše letadlo odlétá za pár hodin směr 
Praha. Po necelých dvou hodinách letu 
rádi přistáváme na domovském letišti 
a kapitán letadla hlásí místní teplotu 

– celých 12 oC a příchod deště. Vítejte 
zase doma. 

Marie Švorcová
cestovní agentura

Dolní 588, Světlá nad Sázavou

Sklizeň citronů
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Červenec
Pátek, 17. 7., 19.30

Dvojí hra (USA) 125´
Komedie. Přechytračit. Překonat. 
Přehrát. Převézt. A pak už jen 
převést prachy. 
Hrají: C. Owen, J. Roberts
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Neděle, 19. 7., 19.30
Noc v muzeu 2 (USA) 105´
Komedie. Kvůli rekonstrukci jsou 
exponáty uloženy ve Federálním 
archivu. 
Hrají: B. Stiller
Vstupné: 65 Kč. Přístupný. 
Česká verze

22. 7. - 31. 7.
Dovolená

Srpen

Neděle, 2. 8., 19.30
Star Trek (USA) 126´
Sci-fi. Je jedenáctý v řadě a přitom 
přelomový. Budoucnost začíná. 
Hrají: Ch. Pine, E. Bana
Vstupné: 60 Kč. Přístupný

Středa, 5. 8., 19.30
Poslední dům nalevo (USA) 109´
Thriller. Co byste udělali člověku, 
který ublížil vašim nejbližším? 
Hrají: T. Goldwyn, M. Potter 
Vstupné: 60 Kč. 
Od 15 let

Pátek, 7. 8., 19.30
Kámoš k pohledání (USA) 105´
Komedie. Na hledání nejlepšího 
kamaráda není nikdy pozdě. 
Hrají: P. Rudd, J. Segel
Vstupné: 60 Kč. 
Od 12 let

Neděle, 9. 8., 19.30
Líbáš jako bůh (ČR) 115´
Komedie. Muž mezi dvěma 
ženami a žena mezi dvěma muži. 
Hrají: K. Magálová, E. Holubová
Vstupné: 70 Kč. 
Přístupný

Středa, 12. 8., 19.30
Koralína a svět za tajnými 
dveřmi (USA) 100´
Animovaný/fantasy. Útěk 
z dokonalého světa do neutěšené 
reality není jednoduchý.
Vstupné: 60 Kč. Přístupný

Neděle, 16. 8., 17.30
Transformers: Pomsta 
poražených (USA) 147´
Akční sci-fi. Mimozemští roboti 
měnící se v pozemská auta jsou 
zde. Hrají: M. Fox 
Vstupné: 60 Kč. Přístupný
Česká verze

Středa, 19. 8., 19.30
Případ nevěrné Kláry (ČR, 
Itálie) 100´
Komedie. Miloval Kláru. 
Opravdově, hluboce, šíleně, 
a žárlil. 
Hrají: L. Chiatti, M. Šimůnek
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let
Česká verze

Pátek, 21. 8., 19.30
Krvavé pobřeží (Čína) 147´
Drama. Výpravné akční drama 
z doby Tří císařství. 
Hrají: T. Leung, Ch. Wai 
Vstupné: 60 Kč. Přístupný

Neděle, 23. 8., 17.30
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 
(USA) 96´
Animovaný. V jeskyni pod 
ledovcem žijí v jeskyni 
s druhohorním klimatem obří 
dinosauři.
Vstupné: 65 Kč. Přístupný
Česká verze

Středa, 26. 8., 19.30
Život je boj (USA) 105´
Drama. O některé sny se vyplatí 
bojovat. 
Hrají: Ch. Tatum, T. Howard
Vstupné: 65 Kč. Od 12 let

Neděle, 30. 8., 19.30
Veřejní nepřátelé (USA) 143´

Drama. Bankovní lupič John 
Dillinger a jeho banda bojují 
o svůj život s agentem Melvinem. 
Hrají: J. Depp, Ch. Bale
Vstupné: 65 Kč. Od 15 let

Září

Středa, 2. 9., 17.30
Harry Potter a Princ dvojí krve 
(USA) 76´
Harry objeví starou a počmáranou 
učebnici lektvarů. 
Hrají: D. Radcliffe, E. Watson
Přístupný. Česká verze

Pátek, 4. 9., 19.30
Synecdoche, New York (USA) 
124´
Tragikomedie. Všichni máme 
na vybranou…a nakonec všichni 
skončíme stejně. 
Hrají: P. S. Hoffman
Od 15 let

Neděle, 6. 9., 19.30
Hannah Montana (USA) 102´
Rodinná hudební komedie
Žila dva životy. Teď si musí vybrat 
jen jeden z nich. 
Hrají: M. Cyrus, E. Lament
Přístupný. Česká verze

Středa, 9. 9., 17.30
Lovecká sezona 2 (USA) 76´
Animovaná komedie. 
Domácí vs hosté. Vyhraje dravější. 
Je to prosté!
Přístupný. Česká verze

Pátek, 11. 9., 19.30
Operace Dunaj (ČR) 100´
Komedie. Když do hospody, tak 
s tankem. 
Hrají: J. Menzel, E. Holubová
Přístupný

Neděle, 13. 9., 19.30
Piráti na vlnách (V. Britanie) 
134´
Komedie. Vyplouváme. Vysíláme. 
A vy si trhněte! 
Hrají: P. S. Hoffman, B. Nighy
Od 12 let
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Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek zakou-
pených od 19. dubna do 14. června:

Beletrie
Formánek Josef - Prsatý muž 
a zloděj příběhů

  - cestopisné črty z Indonésie
Francis Dick - Talár a dres

  - detektivka z dostihového prostředí
Kačírková Eva - Riziko povolání

  - nová česká detektivka
McCarthy Cormac - Krvavý poledník

  - román z Divokého západu 19. stol.
Pilcher Rosamunde - Ve znamení 
Blíženců

  - román pro ženy 
Pogožev Andrej - Útěk z Osvětimi

  - autobiografický příběh z 2. sv. vál-
ky

Šabach Petr - Škoda lásky
  - povídky známého českého autora

Yates Richard - Nouzový východ
  - podle tohoto psychologického ro-

mánu byl nedávno natočený film
Naučná literatura
Čenovský Vít - Rumunské pastorále

  - cestopis
Eichler Ivo - Buď já, nebo pes!

  - jak správně vychovat štěňátko
Jungwirthová Iva - Pohodoví rodiče 
– pohodové děti

  - vliv rodičovského příkladu ve vý-
chově

Sheen Joanna - Lisování květin 
v mikrovlnné troubě

   - postupy a návody
Silný Milan - Každý kopec má své nej

  - průvodce po zajímavých kopcích
Vondruška Vlast. - Život ve staletích 
– 12. století

  - průvodce životem v raném středo-
věku

Knihy pro děti a mládež
Arnold Nick - Zmatený mozek

  - další přírůstek z řady Děsivá věda
Disney Walt - Nové příhody 
ze Stokorcového lesa

   - pohádky o medvídkovi Pú
Hayman Julian - Kytarové akordy

  - škola hry na kytaru
Ježková Alena - 33 moravských legend
Kratochvíl Miloš - Puntíkáři

  - úsměvné příhody dvou kamarádů

Eva Kodýmová 
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Světelské babí léto s dechovkou

KŘÍDLOVANKA – Mistři Evropy 
2008

Kutnohorskou 
dechovou hudbu 
Křídlovanku za-
ložil v roce 2001 
t r u m p e t i s t a 
Michal Chme-
lař. Svůj první 
úspěch kapela 

slavila již v roce 2003 na mezinárodní 
soutěži Vejvodova Zbraslav, kde hned na-
poprvé vyhrála absolutní vítězství, které 
zopakovala i v následujících dvou letech, 
navíc i s dalšími oceněními (nejlepší 
dramaturgie, nejlepší sólový a pěvecký 
výkon a nejlepší provedení povinné 
skladby). V červnu 2006 se kapela zú-
častnila mezinárodní soutěže dechových 
hudeb Zlatá křídlovka v Hodoníně, kde 
získala 3. místo a v létě téhož roku se ve 
zlatém finále posluchačské soutěže Čes-
kého rozhlasu Praha umístila na 2. místě. 
Největšího úspěchu Křídlovanka dosáhla 
v roce 2008, kdy zvítězila na Mistrovství 
Evropy v interpretaci české a moravské 
dechovky v Holandsku. Křídlovanka 
natočila zatím dvě CD: v roce 2005 s ná-
zvem Veselá a v roce 2007 Z marcipánu 
srdéčko. Dnes jsou všichni členové Kří-
dlovanky studenty pražské a pardubické 

konzervatoře nebo Akademie múzických 
umění v Praze. V repertoáru Křídlovan-
ky nalezneme nejen klasické dechovkové 
skladby, ale i skladby sólové a koncertní.

LHOŤANKA
Nedaleko maleb-

ných moravských 
lázní Luhačovice se 
nachází malá vesnička 
Dolní Lhota, v okolí 
také nazývaná Lhotka. 
Oblasti se říká Luha-
čovické Zálesí, ale vše-
obecně se říká, že je to 

Valašsko. Dolní Lhota je schoulená pod 
zříceninou starodávného hradu Starý 
Světlov a protéká jí říčka Horní Olšava. 
A zde působí dechová hudba Lhoťanka, 
která se snaží rozdávat lidem radost. Li-
dem, kteří si chtějí zatancovat, zazpívat 
a v dobré pohodě si vypít i kalíšek či dva 
té vyhlášené valašské slivovice, které 
taky říkají Valašská rosa.

Lhoťanka hrává při různých příleži-
tostech jak doma tak i v zahraničí, na 
plesech, koncertech, navštívila řadu 
přehlídek dechových hudeb a je spo-
lupořadatelem přehlídky „Maňasovy 
Sehradice“. Hraje skladby různých žánrů 
a spolupracuje s celou řadou hudebních 

skladatelů a textařů. Vydala několik 
zvukových nosičů a připravuje se na 
vydání dalšího.

DOMAŽLIČANKA
D e c h o v á 

a taneční kapela 
Domažličanka 
byla založena 
v listopadu roku 
2000. Jejím ka-
pelníkem se stal 

Jan Mleziva z Domažlic a jeho zástupcem 
Josef Kupilík ze Spáňova. Sólistkou kape-
ly je JUDr. Eva Dřímalová z Domažlic.

Jak už z názvu kapely vyplývá, má 
velmi blízko k městu Domažlice, pro-
tože převážná většina členů kapely je 
právě z tohoto města nebo jeho blízkého 
okolí. Domažličanka se za dobu své 
krátké existence velmi dobře uvedla na 
různých akcích nejen na Domažlicku, 
ale i v zahraničí a získala si tak renomé 
kvalitní kapely. V jejím širokém reper-
toáru jsou písničky dechové, taneční 
a dovede také zahrát písničky i jiných 
hudebních žánrů. Kapela účinkuje na 
tanečních zábavách, plesech, koncertuje 
při různých slavnostních příležitostech.

Zpracovala: Z. Horní

Slovo k výstavě Kočárky a kolébky

S kočárkem se setkal téměř každý z nás 
v tom nejútlejším věku. Asi málokdo si 
pamatuje své pocity z té doby. Jediným 
důkazem jsou alba a výjimečně s nostal-
gií uchovávaný starý, krásný exemplář. 
Těchto případů však není mnoho. Foto-
grafie kočárku z mého dětství mě inspiro-
valy k jejich dlouholetému hledání, které 
vyústilo v početnou sbírku. Jsem velmi 
ráda, že mohu její část představit všem, 
kteří si při pohledu na některé z nich 
s potěšením oživí vzpomínky na staré 
rodinné fotografie. Historické kočárky 
bez výjimky vzbuzují obdiv a úctu. Po-
těšilo by mě, kdyby tato výstava přinesla 
všem jejím návštěvníkům úsměvnou du-
ševní pohodu do současných dnů. Bude 
to pro nás odměna za hodiny a hodiny 
láskyplné řemeslné práce, kterou jsme já 
a můj manžel vynaložili na mnohdy ná-
ročnou obnovu a tím i prodloužení jejich 
životnosti. Chtěla bych věřit, že se nám 

díky našemu nadšení podařilo představit 
sbírku nesmrtelného tématu ve svém ni-
kdy nekončícím poslání.

Miloslava Šormová
***

„Fotografie kočárku z mého dětství, 
ve kterém se blaženě usmívám, a jiná 
s kočárkem pro panenku mě inspirova-
ly k jejich dlouholetému hledání, které 
vyústilo v početnou sbírku“, tak se 
veřejnosti představila sběratelka paní 
Miloslava Šormová na své první výstavě 
v roce 2004 v Roztokách u Prahy. Od té 
doby kočárky putují z jednoho místa na 
druhé. Z Roztok se výstava přemístila 
do Muzea hlavního města Prahy, pak do 
Ústí nad Orlicí, Čáslavi, Poděbrad, Bíli-
ny, Žatce, Děčína, Litoměřic, Domažlic, 
Turnova, Benátek nad Jizerou a Jičína. 

Sběratelská a restaurátorská práce, při 
které jí zdatně pomáhá manžel Jaroslav, 
ovšem neskončila. V roce 2006 se roz-

hodli pro prezentaci nově nalezených 
kočárků, a to spolu s kolébkami, které 
tyto objevy velmi často doprovázely. 
Postupně vznikl další soubor exponátů, 
jež by mohly opět vyvolat u návštěvní-
ků krásné vzpomínky na dětství. Okál 
manželů Šormových znovu plní funkci 
depozitáře a restaurátorské dílny, přes-
tože se sestava z první výstavy v Rozto-
kách domů ještě nevrátila. Nastal čas pro 
představení nových exponátů i několika 
dalších, které nebylo možné z prostoro-
vých důvodů v původní výstavě umístit. 
Hlavním přáním paní Šormové, která se 
této vášni intenzivně věnuje již 25 let, je, 
abyste z výstavy odcházeli, jak již uve-
deno, s úsměvnou pohodou v duši. 

Táňa Pekárková 
(Převzato z www stránek 

Středočeského muzea v Roztokách 
u Prahy, upraveno) 

Zpracovala Z. Horní
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Ze zahájení Národopisné 
výstavy

V pondělí dne 25. května byla v Ga-
lerii Na Půdě zahájena Národopisná 
výstava, kterou připravily a nainstalo-
valy maminky dětí ze Škubánku Len-
ka Dvořáková, Táňa Siková a Katka 
Straková. Přítomné v galerii přivítala 
jménem kulturního zařízení KyTICe 
Zdena Horní, následně úspěch výstavě 
popřály starostka města Lenka Arnoto-
vá a ředitelka ZŠ v Komenského ul. Jana 
Myslivcová. O zpestření programu se 
několika lidovými písničkami postaraly 
děti ze Škubánku v čele s jejich vedoucí 
Evou Pejchalovou.

-zh-
Foto:P. Dvořáková (1), J. Vála (1)

7. ročník festivalu Horácko zpívá a tančí

Tak jsme to zase dali!
Už 16 let (od nultého ročníku) se mlu-

ví a píše o světelském festivalu. 16 let je 
dlouhá doba v životě lidském, v životě 
města, v životě školy, v životě souboru. 

Prvně po tolika letech se příznivci lido-
vých písniček nemuseli jen nervovat, ale 
mohou se u nás ve Světlé cítit jako doma, 
prostě POHODA. Tak se totiž vyjádřila 
o našem festivalu celá řada účastníků, 
návštěvníků a hostů.

 Na nebi mrak, v duši sluníčko
Počasí (a nebylo samo) festivalu ne-

přálo. Krásné pódium na nádvoří svě-
telského zámku osiřelo, děj se hned při 
prvním koncertu přesouvá do kina. Zde 
ale ještě dobíhá film Kytice, který je též 
součástí festivalu. Za 40 minut se ale 
může začít. Tak málo stačilo k přestěho-
vání a zapojení zvukové aparatury. Za-
číná se až druhým koncertem pro školy. 
Účinkují: Děcka ze Skoronic, Kuřátka, 
Škubánek a srbský soubor Abrašević 

– Stari Grad. Jestli bude někdo tvrdit, že 
se školní děti neumějí chovat, není to 
pravda. Vytvořily citlivé, skvělé publi-
kum. Dovedly i „zafandit“ domácímu 
Škubánku. 

Z malých pramínků vytryskne velký 
pramen
V pořadu Pramínky se představuje 

v úvodu dětská dechovka zdejší ZUŠ 
a dále dětské folklorní soubory – Okře-
šánek, Jeřabinka, Groš, Rožínka, Šípek, 
Kuřátka a Škubánek. Jako host pořadu 
srbský mládežnický soubor Abrašević. 
A tak se na pódiu skotačí, hraje, škádlí, 
zpívá i dětsky tancuje. Všechny soubory 
podávají stoprocentní výkon. Pohlaze-
ním jsou též výkony dětských horáckých 
Zpěváčků 2009 – Lenky Prägerové, 
Matěje Dohnala, Mariana Hübnera 
a Zbyška Vody. Diváci tleskají, často 
i v průběhu vystoupení – na otevřené 
scéně. Je vidět, že horácký folklor má 
z čeho vyrůstat. Je spokojený a vřele 
aplauduje i nestor horáckého folkloru 

- sám Míla Brtník z Jihlavy. K pohodě 
přispívá i citlivé slovo konferenciérky 
Radky Ehrenbergerové.

Radujme se, veselme se
Večer se baví děti i dospělí. Každý 

jinde. V tělocvičně (Akademie, VOŠ) se 
dětským souborům věnuje na tzv. „piš-
kot-party“ oblíbená moderátorka pořadů 
pro děti Radka Ehrenbergerová. Ta dě-
tem za odměnu rozdává miloučké dáreč-
ky od dětí všech světelských mateřských 
školiček. Děti soutěží, hrají si, při tom se 
poznávají. Kuřátka, Škubánek, Děcka ze 

Skoronic. Závěr večera vyzdobí Marek 
Pilger ohňovou show. 

Dospělí se scházejí v Městské restau-
raci na historicky prvním (ve Světlé) Po-
sezení u cimbálu. Všichni vespolek, do-
mácí i přespolní, „souboráci“ i veřejnost 
tančí a zpívá nejen při cimbálu souboru 
Lúčka ze Svatobořic-Mistřína, ale i při 
horáckých písničkách v podání muziky 
souboru Pramínek z Jihlavy.

Uplakaná sobota
Počasí se neumoudřilo. Jarmark lido-

vých řemesel, ačkoli dal paní Bohuslavě 
Vondrušové tolik práce, probíhá v ko-
morním obsazení. Nechybí samozřejmě 
předvádění práce kameníků, sklářů 

a kovářů. Pro nepřízeň počasí je zrušen 
i průvod souborů městem. Vlhko by 
mohlo poškodit kroje a hudební nástro-
je.

Město vítá hosty
Úderem jedenácté hodiny přijímá a ví-

tá paní starostka vedoucí souborů a hos-
ty. Jsou zde prezident NKÚ František 
Dohnal a hejtman kraje Vysočina Jiří 
Běhounek (oba převzali nad naším fes-
tivalem záštitu), předseda Folklorního 
sdružení České republiky Zdeněk Pšeni-
ca i Míla Brtník, který má velký podíl na 
vzniku našeho festivalu. Paní starostka 
děkuje nejdříve zastupitelstvu města za 
velikou podporu této akce a samozřejmě 
všem sponzorům, účinkujícím a organi-
zátorům.

Horáci zpívají a tančí
Festival vrcholí hlavním pořadem. 

Sluníčkový začátek tradičně obstarává 
smíšený pěvecký sbor Gaudeamus ze 
Světlé nad Sázavou zpěvem horáckých 
písní. 

Dále se sál rozeznívá písněmi a roz-
víří tanci pod taktovkou Míly Brtníka. 
Moderaci přebírá Jaroslav Bárta, bývalý 
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člen Škubánku. Na jeviště přicházejí 
Děcka ze Skoronic, domácí Škubánek, 
Kuřátka z Chrudimi, Kalamajka z Hav-
líčkova Brodu, Pramínek z Jihlavy, 
Vysočan z Hlinska a Vysočan z Jihla-
vy. Kytičku písní a tanců ze Slovácka 
přidává Lúčka ze Svatobořic-Mistřína. 
Nevšední zážitek všem přináší i špič-
kový srbský soubor Abrašević Stari 
Grad. A tak se i tento pořad vyznačuje 
vysokou uměleckou úrovní, spontán-

nosti projevů dětí, mládeže i dospělých. 
K celkové pohodové atmosféře festivalu 
zcela jistě přispívají nástupy účinkují-
cích z hlediště.

Ale to ještě není konec!
Některé autobusy se soubory odjíždějí 

ze Světlé. Někteří domů ještě nejedou. 
Zůstávají v restauraci U Gusty a zpívají 
a zpívají (a čtou a čtou).

Doprovodné akce…
Festival doprovodila horácká kuchyně 

na jídelníčku školní jídelny při ZŠ, Lá-
necká ul. Paní vedoucí Martina Hartová 
nabídla dětem tradiční horácká jídla, 
např. škubánky, bramboráky, houbové-
ho kubu, selský guláš. Navíc pro děti 
připravila krásné povídání o horácké 
kuchyni. Jak dětem chutnalo, napsal 
Havlíčkobrodský deník.

Poučná byla i Národopisná výstava 
v Galerii Na Půdě. Připomínala lidové 
zvyky, zvykoslovné předměty, kroje 
i staré předměty denní potřeby. Výstavu 
vymyslely a realizovaly maminky dětí 
ze Škubánku – Lenka Dvořáková, Táňa 
Siková a Katka Straková, samozřejmě za 
vydatné pomoci svých rodin.

Světelské děti zhlédly v souvislosti 
s festivalem filmy Kytice a Honzíkova 
cesta. 

Hostesky – doprovody souborů
Nejbližšími spolupracovníky vedou-

cích souborů v průběhu festivalu jsou 
hostesky. Pokud by se nic nedařilo, 
hostesky musí mít vždy úsměv na rtech. 
Takto byli uváděni do svých funkcí sou-
časní, minulí a možná i budoucí studenti 

světelského gymnázia: M. Sika, A. Kol-
bábková, T. Didiášová, M. Ostatnická, 
V. Ulická, M. Pejcharová, J. Černá, 
D. Cudlínová, L. Říhová, B. Karlíková, 
B. Sekyrová, V. Tvrdíková, J. Myslivco-
vá, R. Čiháková, E. Městková, M. Štěr-
bová, J. Siková a G. Obselková. Když 
pak soubory při odjezdu děkovaly se 
slovy, že tak milé a šikovné hostesky 
ještě neměly, hovoří samo za sebe.

Centrum příprav i konání
ZŠ Komenského ul. – skvělí Katka 

Böhmová, Soňa Lesinová, Honzík 
Mikeš, Lukáš Procházka, Lenka Hor-
ní, Hanka Klementová. Koordinátoři 
a výtvarnice. Vše zařídí, vše vyřeší. Ale 
hlavně paní ředitelka Jana Myslivcová. 
Málokterá „základka“ se podílí na tak 
velké  a složité akci.

Kdo festival financoval?
Město Světlá nad Sázavou, Advokátní 

kancelář, JUDr. L. Málek, Havlíčkův 
Brod, PKS MONT, a. s., Žďár n. S., 
TOST.cz, Ledeč n. S., SRPDŠ při ZŠ 
Světlá n. S., Komenského ul., Emil 
Wurst, Pardubice, AMG, Karel Pícha, 
Světlá n. S., Bohemia Machine, s. r. o., 

Světlá n. S., PATROL GROUP, s.r.o., 
Jihlava, MITECH, s.r.o., Jihlava, Inter-
konsult, s. r. o., Světlá n. S., JOCHOVO, 
s. r. o., Světlá n. S., DRUPOS – projekt, 
v. o. s., Havlíčkův Brod, Miloš Rázl 
MONTRAZ, Světlá n. S., JAHAMI 
BOHEMIA, s.r.o., Praha, Notářka 
JUDr. J. Endrlová, Havlíčkův Brod, 
Ing. Milan Šmíd, PNEUSERVIS, Světlá 
n. S.

A podpořil?
ACR/Alfa – Agentura propagace 

ČR, Akademie – Vyšší odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá n. S. a Ka-
menosochařské středisko Lipnice n. S., 
Borovice – informační centrum, C.I.O.F., 
Česká zemědělská akademie v Humpol-
ci, pracoviště Světlá n. S., Dětská tisko-
vá agentura, Folklor – měsíčník FoS ČR, 
Haló noviny, HZS ČR, IFG, IOV, Klub 
českých turistů, MŠMT ČR, Ochranný 
svaz autorů – OSA, Tisk Hermann & 
spol., Havlíčkův Brod, Vlastivědný spo-
lek Světelsko, ZŠ Světlá n. S., Lánecká 
ul., ZUŠ Světlá n. S.

A dělal mu reklamu?
Český rozhlas, REGION – Český 

rozhlas, Mladá fronta DNES, Radio 
Proglas, TV Noe, Mediatel, rádio Vy-
sočina, Havlíčkobrodský deník a hlavně 

– Světelský zpravodaj.

Organizační štáb
V tomto roce ho tvořili: Lenka Arno-

tová, starostka, Jan Tourek, místostaros-
ta, Jana Myslivcová, ředitelka ZŠ Světlá 
n. S., Komenského ul., Zdeňka Horní, 
KZ KyTICe, Josef Maleček (člen kultur-
ní komise) a Eva Pejchalová, Škubánek. 
Ke spolupráci byl přizván i Jiří Moučka, 
tajemník. Operativní skupina šikovných 
lidí, kteří vědí, co chtějí a dosahují toho 
skvělým jednáním s druhými. Radost 
spolupracovat.

Důležití pomocníci
Technické a bytové služby, místní 

organizace Českého červeného kříže, 
Sboru dobrovolných hasičů, Helena 
Kostincová, pořadatelé – rodiče dětí ze 
Škubánku, manželé Kolíbalovi a vlastní 
zdroje – E. Pejchalová ml. a J. Hulík.

Všem zúčastněným patří vřelé díky. 
A čtenářům…
Už víte, proč jsme „to dali“?

Eva Pejchalová, ředitelka festivalu
Foto: S. Peluch (1), J. Víšek (1)
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Vydařený festival

Hlavní program folklorního festiva-
lu Horácko zpívá a tančí byl napláno-
ván na sobotu 30. května odpoledne 
do připraveného amfiteátru na nádvoří 
světelského zámku. Leč nepříznivé 
počasí přinutilo pořadatele, kterými 
byly město Světlá n. S. a folklorní sou-
bor Škubánek, pozměnit plány v orga-
nizaci festivalového programu. Očeká-
vaný krojovaný průvod zúčastněných 
souborů městem musel být zrušen 
a hlavní odpolední pořad byl přesunut 
z nádvoří zámku do divadelního sálu 
Společenského domu. Díky tomu, že 
pořadatelé byli připravení i na tuto 

„mokrou variantu“, vše se obešlo bez 
většího zdržení a přesně ve 14:40 hod., 
podle předem stanoveného časového 
rozvrhu, se začínalo. 

Tříhodinový program zahájil domá-
cí smíšený pěvecký sbor Gaudeamus 
řízený sbormistrem Milanem Bohane-
sem a až poté přišlo slavnostní zaháje-
ní. Starostka města Lenka Arnotová 
přivítala na jevišti vzácné hosty, mezi 
kterými byl i prezident Nejvyššího 
kontrolního úřadu ČR František Do-
hnal. Ten spolu s hejtmanem kraje Vy-
sočina Jiřím Běhounkem převzal nad 
festivalem záštitu. 

Na pódiu byli i zástupkyně Folk-
lorního sdružení ČR, dále ředitelka 

světelské ZŠ Komenského Jana Mys-
livcová a nemohla chybět ani ředitelka 
festivalu a duše folkloru ve Světlé Eva 
Pejchalová. Hosté dostali od dětí z po-
řádajícího Škubánku krásné kytice, 
a potom se již zpívalo a tančilo, jak to 
bylo v názvu festivalu. Prvním číslem 

bylo vystoupení nejmenších dětí ze 
Škubánku, dále se představil dětský 
soubor Rouchováček z Třebíčska. Slo-

vácký soubor Děcka ze Skoronic se 
prezentoval  pásmem velikonočních 
zvyků ze svého kraje. Punc meziná-
rodního festivalu dodal zahraniční 
soubor Abraševič ze Srbska, hlediště 
se bavilo při vystoupení dětí z chru-
dimského souboru Kuřátka, a na jeviš-

tě přišel opět domácí Škubánek s hrou 
nazvanou Na školu. 

Tradiční kvalitu mělo vystoupení 
souboru Kalamajka z Havlíčkova Bro-
du, s tanci a zvyky z Horácka se před-
stavil Pramínek z Jihlavy, následoval 
známý soubor Vysočan z Hlinska 
a přišla očekávaná chvíle, vystoupení 
slováckého souboru Lúčka ze Svato-
bořic-Mistřína s cimbálovou muzikou. 
Hlediště odměňovalo zaslouženým 
potleskem všechny účinkující, ale pře-
ce jenom cimbálovka s tanci a písněmi 
z Dolňácka měla toho potlesku o tro-
chu víc. Jihlavský soubor Vysočan se 
představil též s programem z Horácka. 

Na pódium se ještě vrátil soubor 
Pramínek s pásmem Posvícení, a to 
již konferenciér celého festivalového 
odpoledne Jaroslav Bárta oznamoval 
konec programu. Obstaraly ho účinku-
jící soubory při společné polce, kterou 
si zatančili i zahraniční hosté ze srb-
ského Starého Gradu. 

Opravdovou tečkou bylo překvape-
ní pro děti ze Škubánku, krásný dort 
v podobě zpěvníku od starostky města, 
který dostaly na jevišti. 

Text a foto: jív

Cimbálová muzika zabodovala

V sedmileté historii folklorního festi-
valu připravili pořadatelé netradiční nový 
pořad, kterým bylo Posezení u cimbálu 
v Městské restauraci. Ve večerním pro-
gramu se posluchačům představila mla-
dá cimbálová hudba folklorního souboru 
Lúčka ze Svatobořic-Mistřína s progra-
mem písní z národopisné oblasti Slovác-
ka. Zaplněný sál restaurace odměňoval 
po každé písničce krojovanou muziku 
zaslouženým potleskem a postupem času 
se na improvizovaném parketě začali ob-
jevovat i první tanečníci. Nejprve to byli 
někteří členové festivalových souborů 
a nakonec se přidali i ostatní návštěvníci, 
kteří si přišli původně poslechnout hezké 
moravské písničky. Korunu dobré náladě 
dodal světelský multižánrový muzikant 
Bedřich Jedlička se svými housličkami. 
Nejprve potvrdil své muzikantské impro-
vizační schopnosti, když se bez větších 

příprav dokázal sehrát s cimbálovkou. 
Podařilo se mu moravskou kapelu zlákat 
k interpretaci několika českých lidovek, 
a pomohl tak vytvořit znamenitou nála-
du v sále, díky které se ti nejvytrvalejší 
návštěvníci rozcházeli domů až po třetí 
hodině ranní.

Text a foto: jív

Cimbálová muzika spolu 
s Bedřichem Jedličkou
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Folklorní soubory na radnici

Nedílnou součástí VII. ročníku folk-
lorního festivalu Horácko zpívá a tančí 
bylo přijetí zástupců souborů a hostů 
festivalu starostkou města Lenkou Ar-
notovou. Neformální setkání folkloristů 
s představiteli města se uskutečnilo 
v den festivalu dopoledne v obřadní síni 
světelské radnice a nechyběli při něm 
ani vzácní hosté, kterými byli prezident 
Nejvyššího kontrolního úřadu ČR Franti-
šek Dohnal a hejtman kraje Vysočina Jiří 
Běhounek, kteří převzali nad festivalem 

záštitu. Dále byli přítomni předseda 
Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica, 
starostka Havlíčkova Brodu Jana Fische-
rová a duše folkloru Vysočiny pan Míla 
Brtník. Nejprve starostka Světlé pronesla 
krátkou uvítací řeč, ve které mimo jiné 
řekla: „Letošní festival se koná v době 
hospodářské recese, která citelně zasáh-
la i naše město, proto oceňuji rozhodnutí 
zastupitelstva města, které konání tradič-
ní akce podpořilo.“ Dále paní starostka 
vyjádřila uznání všem, kteří se věnují 

Starostka města se zástupci slováckého 
souboru Děcka ze Skoronic

Zleva Lenka Arnotová, Eva Pejchalová 
a Jiří Běhounek

práci s mládeží a vedou ji k smysluplné 
činnosti. Poděkovala vedoucí světelského 
souboru Škubánek a ředitelce festivalu 
Evě Pejchalové za její folklorní činnost. 
Potom již přivítala ve Světlé všechny 
soubory, pozdravila se s jejich zástupci 
a předala jim malé dárky. Svoji zdravici 
s přáním vydařeného festivalu pronesli 
také ostatní hosté. Celé setkání bylo za-
končeno slavnostním přípitkem na zdar 
festivalu navzdory deštivému počasí.

Text a foto: jív

Učaroval mu kámen

Součástí programu folklorního festivalu 
Horácko zpívá a tančí byl sobotní dopo-
lední jarmark lidových řemesel na náměstí 
Trčků z Lípy, na kterém se též představili 
studenti světelské Uměleckoprůmyslové 
akademie. Vedle sklářů, uměleckého ko-
váře a výtvarnic keramiky návštěvníky 
zaujali dva mladí sochaři při práci. Jedním 
z nich byl osmnáctiletý student oboru 
uměleckého kamenosochařství František 
Bárta. Před zraky přihlížejících sochař-
ským dlátem opracovával pískovcový 
kámen, z něhož vytvářel plastiku dívky či 
nějaké bohyně podle zmenšeného modelu 
a na jeho pohybech bylo možné vypozoro-
vat značný sochařský fortel získaný během 
tří let studia. 

Na otázku, jak se k sochařině dostal 
a zda má kameničina v jeho rodině něja-
kou tradici, sympatický kluk odpověděl: 

„Prostě se mi ta práce líbila a chtěl jsem 
ji zkusit, přitom u nás v rodině nikdo 
s kamenem nepracoval. Otec je hodinář 
a maminka učitelka.“ Potom se ochotně 
rozpovídal o sochařské práci, srozumitel-
ně dokázal vysvětlit pracovní postup při 
tvorbě díla z kamene. Že je třeba nejprve 
si zhotovit model chystaného díla z hlíny, 

Pozdrav z městské knihovny

Zdravíme všechny naše čtenáře. Po-
malu se přiblížil čas dovolených a prázd-
nin. Přestože nás trochu zlobí počasí 
a venku to vyhlíží dušičkově, chtěly by-
chom všem popřát pěkné léto. Počasí se 
snad umoudří a budeme si moci zaleno-
šit u vody – třeba s pěknou knihou z naší 
knihovny. Pro všechny máme milou 
zprávu: městská knihovna ani v letních 
měsících neomezuje svůj provoz. Bude 
otevřeno beze změn a samozřejmě na 
vás čekají i knižní novinky. 

Přiblížil se konec školního roku, 
a tudíž i malá rekapitulace. Aktivně 
spolupracujeme se světelskými školami. 
Oceňujeme, že si do naší knihovny našli 
cestu žáci od mateřinek po středoškolá-
ky. V tomto školním roce jsme pro ně 
připravily 54 literárněvzdělávacích akcí, 
jejichž cílem je propagace aktivního čte-
nářství. Čas letních prázdnin využijeme 
k přípravě školních besed, abychom 
mohli v září naše školáky překvapit 
novými tématy. Mezi dětmi jsou velmi 
populární čtenářská nocování, jako malý 
dárek se chystá na začátek školního roku 
další večer plný her a tradičně přivítáme 
i zajímavého hosta.

Rády bychom poděkovaly i celé 
řadě dobrovolníků, bez jejichž pomoci 
bychom si naši práci již těžko dovedly 
představit. Dík patří především paní 
Markétě Práškové za skvělou prezentaci 
jejích knih. Klobouky z Agarveny jsou 
čtenářsky velmi úspěšné a snad se do-
čkáme i dalších dílů.

Ještě jednou všem krásné léto, ať si 
všichni odpočinete a naberete nových 
sil a energie. 

S pozdravem 
vaše knihovnice

ten odlít ze sádry, a potom podle něj v pře-
dem daném měřítku opracovávat kámen. 
To vše prý vyžaduje ohromnou trpělivost 
a skromně již zamlčel, že nezbytností pro 
sochaře je také šikovnost. Svěřil se, že 
nedávno vystavoval na sochařské výstavě 
v německém Norimberku a nyní se připra-
vuje na kamenosochařské sympozium do 
Hořic. Na poslední otázku, zda již má jas-
no o své sochařské budoucnosti, po chvíli 
uvažování z něj vypadla odpověď: „Víte, 
je zcela možné, že budu muset pokračo-
vat v rodinné hodinářské firmě, ale cestu 
ke kameni si určitě najdu. Sochařství by 
mohlo potom být mým koníčkem, vždyť je 
to tak zajímavá práce.“ 

Text a foto: jív
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Třicet let? Krásný věk!

Krásné 30. narozeniny oslavil smíšený 
pěvecký sbor Gaudeamus pod vedením 
MUDr. Milana Bohanese. Jak jinak, než 
slavnostním koncertem, který se uskuteč-
nil 8. června v Rytířském sále světelského 
zámku. Zazněly zde skladby klasiků české 
i světové hudby a nechyběly ani písně lido-
vé. Mladý elán vnesl do vystoupení dětský 
pěvecký sbor Zvonek ze ZŠ v Lánecké ul. 
pod vedením Jany Rejnkové a Jaroslavy 
Stejskalové. Posluchači, kteří do posled-
ního místečka zaplnili sál, si jistě odnesli 
krásné hudební zážitky.

V měsíci červnu však nezůstalo pouze 
u jedné hudební oslavy. Hned 13. června 
se Gaudeamus připojil ke gratulantům, 
kteří přišli přát smíšenému pěveckému 
sboru Jasoň do Havlíčkova Brodu k úcty-
hodným 150. narozeninám. Netradiční 
oslavu si užili jak diváci, tak účinkující.

Hana Lacinová
Foto: Martin Soukup

Světlá oslavila svátek hudby

Svátek hudby byl vyhlášen minist-
rem kultury Francouzské republiky 
Jacque Langem v roce 1982. Je pojat 
jako hudební událost, jejíž hlavní scé-
nou jsou městské ulice, náměstí, par-

ky, zahrady a další veřejnosti volně 
přístupné prostory. Z tohoto důvodu 
byl pro svátek muzikantů vybrán 
první letní den 21. červen, den sluno-
vratu, kdy jsou vhodné podmínky pro 
konání koncertů pod širým nebem. 
Evropský svátek hudby je oslavou živé 
hudby, ojedinělým dnem pro všechny 
hudební žánry a pro hudbymilovnou 
veřejnost. Hudebníci vystupují bez 
nároku na honorář, koncerty jsou pří-
stupné zdarma.

V neděli 21. června žilo centrum Světlé 
n. S. hudbou, v prostoru před radnicí se 
totiž již poosmé konal Evropský svátek 
hudby. První den léta a letní slunovrat 
přišlo hudbou oslavit na šedesát účin-Romantické kytarové duo
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Noviny Rádia Region
„Jedno z nejlepších vystoupení v ži-

votě jsem zažil ve Světlé nad Sázavou“, 
vzpomíná na Vysočinu Jakub Smolík. 
Na Vysočinu se vždycky rád vrací. Líst-
ky na jeho koncert jsou během pár dní 
vyprodané, a zažít jste ho mohli i na 
vystoupení pro Český rozhlas Region. 
Jak se nám Jakub Smolík svěřil, zažil 
tady dokonce jeden z koncertů, který 
mu utkví v hlavě do konce života.

– Když jste byl na Regionu ve vysílání 
před koncertem o Vánocích, říkal jste, 
že na Vysočinu máte hezké vzpomínky. 
Připomeňte nám, co jste v našem kraji 
prožil?

Čtyřikrát jsem byl v Jihlavě na celo-
státním festivalu Mladá píseň. Byli jsme 
ubytovaní v chatkách na Pančavě a tam 
byly krásné večery. Bylo to o prázdninách, 
hráli jsme u táboráků na kytaru, zpívali, 
bylo to moc krásný. 

– To jsou ty hezké vzpomínky. Když 
jste ale o Vánocích vystupoval v Jihlavě 
na náměstí, trochu jste se zapotil, jak si 
vzpomínám?

Pro Český rozhlas Region jsem zpíval 
už třetím rokem. Na náměstí mi vypadá-
vala elektřina. Měl jsem s sebou kytaru, 
tak jsem ji vzal a zahrál pár písniček. 
Byla zima, hodně pod nulou, a lidé skvěle 
reagovali, zpívali, a to i přesto, že nám 
podmínky moc nepřály, na to rád vzpo-
mínám. 

– Máte za ty roky, co jezdíte po vystoupe-
ních, už vytipované publikum, že víte, kde 
budou lidé zpívat a reagovat a kde budou 
jen sedět a poslouchat?

Nemám to takhle rozdělené, ale je prav-
da, že člověk se může mýlit. Příkladem je 
třeba koncert ve Světlé nad Sázavou. Říkal 
jsem si, jestli lidé vůbec přijdou, že mají 
jiné starosti, než jít na koncert, když jich 
tam přišly stovky o práci. Ale opak byl 
pravdou. Bylo vyprodáno a lidé byli napro-
sto úžasní. Hráli jsme asi tři hodiny, hodně 
rychle mezi námi vznikla energie a bylo to 
tam skvělý. Tenhle koncert řadím mezi pět 
nejlepších za posledních deset let. 

– A co další města?
Jihlava je taky bezvadná. Jediné, na co 

si lidé stěžují, je, že je vyprodáno během 
dvou tří dnů a že se nedostanou lístky. Tak 
jsem se ptal, proč tam pořadatelé neudělají 
dva koncerty za sebou, a oni zase nechtějí. 
A potom mi od lidí chodí maily, že je vy-
prodáno. 

(kráceno)

Přečetli jsme za váskujících muzikantů a zpěváků. Velmi 
početnému publiku, které již svojí pou-
hou přítomností celou akci podpořilo, se 
v jednotlivých vstupech představily de-
chový orchestr světelské ZUŠ, hudební 
soubor Vánek, country skupina Fernet, 
taneční orchestr ledečské ZUŠ, Beatles 
revival skupina The Hipsters, K Band 
Věznice Světlá n. S. a rocková skupina 
Rebel ś Group z Havlíčkova Brodu. 

Tečku za letošním Evropským svát-
kem hudby ve Světlé udělali tohoto dne 
jediní profesionálové, komorní soubor 

– Romantické kytarové duo. V jeho 
programu zazněla romantická kytaro-

vá hudba na dobové nástroje doplněná 
také mluveným slovem – zajímavostmi 
a informacemi o historických kytarách, 
hudbě a interpretační praxi ve zlatém 
věku tohoto nástroje.

A jak již bývá v závěru podobných 
zpráv dobrým zvykem a především sluš-
ností, velké poděkování pořadatele akce, 
kterým bylo kulturní zařízení KyTICe, 
patří vám všem – účinkujícím, techni-
kům, zvukařům, obecenstvu a ostatním, 
kteří jste se jakkoliv v tomto dnu zapoji-
li, a tak přispěli k bezvadnému průběhu 
světelské oslavy.

Text a foto: Z. Horní
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rozhovor měsícerozhovor měsíce
Smíšený pěvecký sbor Gaudeamus 

v květnových dnech oslavil významné 
výročí - třicet let od svého první-
ho vystoupení. S jeho sbormistrem 
MUDr. Milanem Bohanesem jsme si 
povídali o začátcích sboru, o změnách, 
které sbor čekají, ale také o tom, jak je 
složité sestavit repertoár.   

– Mohl byste nám, prosím, přiblížit svou 
osobu – původ, dětství, studentská léta…

Narodil jsem se v Brně do rodiny 
právníka a učitelky, kde se hudba a zpěv 
provozovaly denně. Otec, podnikový 
právník, byl v Hostinném v Podkrkonoší 
hudební osobností. Měl svou taneční 
muziku, big-band a vedl dlouhá léta de-
chovku v podniku KRPA. Také podobně 
jako zde ve Světlé i v Hostinném pod 
jeho vedením vznikly inscenace operet 
Mamzel Nitouche, Polská krev, Vinobraní 
a Čardášová princezna, kde zase moje 
matka, sopranistka operního formátu, leč 
bez divadelního angažmá, ztvárňovala 
hlavní ženské role. Kromě toho jako uči-
telka vedla mnoho let dětský pěvecký sbor 
na své škole a zpívala s Podkrkonošským 
symfonickým orchestrem v Semilech. 
Oba moji rodiče zpívali již jako studenti 
v brněnských pěveckých sborech. Mé dět-
ství bylo tedy poměrně všestranné – kro-
mě hudby, hodně sportu a klukovských 
her. Studoval jsem pak na gymnáziu 
v Trutnově, kde jsem se spolužáky hrál 
i ochotnické divadlo a snažil jsem se za-
ložit mužský pěvecký sbor, avšak marně. 
Pak přišla léta medicínských studií v Br-
ně. I tady bylo dost zpěvu a hudby vůbec, 
Morava je přece jen v tomto trochu jiná. 
No a pak už po promoci přišla Světlá nad 
Sázavou, kde se vyskytuji dodnes.

– Kde a jak se zrodila prvotní myšlenka 
založit ve Světlé pěvecký sbor?

Ta myšlenka vznikla v mé hlavě za-
čátkem prosince roku 1978, kdy jsem se 
setkal na jednom z tehdejších komorních 
koncertů v Rytířském sále zámku s tehdy 
rovněž mladým ředitelem hudební školy, 
Karlem Čížkem. Svěřil jsem se mu s tímto 
nápadem, jemu se zalíbil a za pár dnů se 
postaral o jeho realizaci. Získal pro pozici 
sbormistra tehdy snad ani ne dvacetiletou 
Květu Rajdlovou, dnes Jevdokimovou, 

která učila v týmu LŠU zpěv. Z nadšení, 
s jakým se Květa do nácviku pustila, sou-
dím, že ji ani příliš přesvědčovat nemusel. 
Škoda, že její působení v nově vzniklém 
Smíšeném pěveckém sboru bylo pouze 
půlroční, neboť uspěla v konkurzu do 
olomoucké opery, kam také před prázd-
ninami roku 1979 odešla. A tak mi byl 
sbor svěřen na záskok, který se protáhl na 
celých 30 let.

– Jaké významné události se sborem se 
během vašeho působení udály?

Významných událostí v životě sboru 
bylo několik. Předně to bylo velmi přízni-
vé přijetí na našem úplně prvním vystou-
pení v Havlíčkově Brodě, které nám vlilo 
potřebné síly do nelehké práce na kme-
novém repertoáru. Poté to rozhodně byly 
naše úspěšné zahraniční zájezdy a spolu-
práce s haarlemským akordeonovým or-
chestrem??? HKAC Josefa Staňka a také 
podíl na inscenacích opery a operet s or-
chestrem Region. Já sám si cením toho, že 
se nám podařilo nastudovat i taková díla 
jako Smetanovu Českou píseň nebo třeba 
Missa brevis od W. A. Mozarta.

– Jak sestavujete repertoár, někdo vám 
pomáhá, radíte se ve sboru?

Sestavit repertoár je noční můrou kaž-
dého svědomitého sbormistra. Něco jsem 
o jeho koncepci nastudoval během mých 
sbormistrovských kursů u prof. Zbyňka 
Mrkose. Ale ve skutečnosti je na každém 

sbormistrovi, jaký program ušije na tělo 
svému sboru. Každé těleso je v detailech 
jiné, jednomu se daří spíše ve středních 
či nižších polohách, jinému vyhovují 
dramatické sopránové a tenorové akce. 
Jiné si libuje třeba v lidové písni, u jiného 
cítíte, že je doma ve skladbách klasických 
z 19. – 20. století. Repertoár sestavuji 
v drtivé většině sám, musím si za ním 
naprosto stát. I když, zejména dříve, jsem 
častěji mezi členy sondoval, co by se jim 
asi líbilo. V posledních asi deseti letech si 
myslím, že to vím, takže při zachování 
nezbytné pestrosti předkládám věci, které 
mým zpěvákům vyhovují.

– Jak vzpomínáte na spolupráci 
s Ing. Jaroslavem Průšou?

Ing. Jaroslav Průša byl velkou postavou 
světelské amatérské kultury minulých 
desetiletí. Muzikant každým coulem, bez 
jehož přičinění a obřího nasazení by na 
světelském jevišti nikdy nezazněla opera 
a několik operet. Své hudební dispozice 
dokázal skloubit s uměním manažera 
a výsledkem byla nejen výše uvedená 
díla, ale i celá řada koncertů sestavených 
z árií a sborů světových oper a operet. Sa-
mozřejmě jsme se také při jinak korektní 
a přátelské spolupráci spolu několikrát 

„chytli“, protože jsme občas každý měl 
jiný názor na způsob řešení toho, či onoho. 
Každý jsme hájili své, on orchestr, já sbor. 
Vždycky jsme se ale dokázali na nějaké 
rozumné variantě domluvit. Myslím, že 
ku prospěchu věci, neboť ohlasy našich 
společných inscenací byly nadprůměrné. 
Že Jarda již několik let není mezi námi, je 
velká škoda. Naše spolupráce znamenala 
pro sbor Gaudeamus jiný, dosud nepozna-
ný rozměr.

– Spolupracujete i s jinými pěveckými 
sbory? Jaká je s nimi spolupráce?

Ano, spolupracujeme, to je ostatně 
sborová zvyklost. Sbory z různých míst 
se rády a často scházejí na přehlídkách, 
společných koncertech nebo soutěžích. 
Zpívali jsme za těch uplynulých 30 let 
snad s 20 až 25 sbory různých typů a za-
měření. Je to vždy podnětné a inspirující. 
Naposledy to bylo 13. června, kdy jsme 
společně vystupovali v Havlíčkově Brodě 
s tamním sborem Jasoň. Spolupráce je 
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Máme se čím chlubit

Město Světlá n. S. se v červnu stalo 
hlavním organizátorem významné 
akce – spolu s Ledčí n. S., krajem Vy-
sočina a Ministerstvem dopravy ČR 
uspořádalo finále celorepublikové 
dopravní soutěže.

Odbor dopravy světelského úřadu 
si tentokrát ukousl skutečně pořádný 
krajíc. Dát dohromady třídenní pobyt 
více než stovky dětí, jejich doprovodu 
a dalších organizátorů, zajistit policis-

Své dotazy můžete posílat elektronickou poštou na adresu redakce@svetlans.cz nebo je v obálce doručit do informačního centra.

vždy perfektní, neboť jsou to lidé stej-
né „krevní skupiny“ a myšlení máme 
jednotné. Velmi milé je také účinkování 
s dětskými sbory, jako to bylo 8. června 
ve Světlé, kdy jsme ke společnému zpívání 
přizvali dětské sbory Zvonek a Zvoneček 
ze ZŠ v Lánecké ulici.

– Měli jste možnost zazpívat i pro mimo 
světelské publikum? Mám na mysli napří-
klad někde v cizině…

Kromě několika desítek měst a měste-
ček v naší vlasti jsme také koncertovali 
v nizozemském Brille a Haarlemu, ve 
švýcarském Haegendorfu a opakovaně 
v metropoli Rakouska. Zde bych asi vy-
zdvihl zpívání na jaře roku 1989 před vy-
prodanou haarlemskou konceretní halou, 
kde nás poslouchalo 1200 návštěvníků.

– Co považujete za svůj největší úspěch 
se sborem?

Nebylo to žádné z více než dvou set 
vystoupení a koncertů. Za svůj největší 
úspěch považuji vznik a udržení sborové 
tradice u nás ve Světlé. Kromě chrámové-
ho zpívání se zde totiž nikdy v historii ne-
vyskytoval smíšený pěvecký sbor. V těch-
to dnech tento sbor slaví 30. výročí svého 
vzniku, a to je – v době, kdy se tradiční 
kultura otřásá v základech příchodem vi-
dea, DVD a internetu – dobrá zpráva pro 
město a jeho hudbymilovné obyvatele.

– V minulém čísle Světelského zpravo-
daje se čtenáři mohli dočíst, že ve sboru 

končíte. Co vás k tomu vedlo a kdo vás ve 
funkci nahradí? 

Ve sboru Gaudeamus skutečně v těchto 
dnech končím. Za třicet let, kdy jsem mu 
umělecky šéfoval, jsem se mu snažil předat 
to nejlepší, co jsem v sobě našel. Vytvořil 
jsem jeho kmenový repertoár, vštípil mu 
základní abecedu sborového zpívání, pře-
stál jsem spolu s ním jeho dětské nemoci 
a přesvědčil jej, že s poctivou prací budou 
spokojeni jak posluchači, tak jeho samotní 
členové. S tímto mým třicetiletým působe-
ním je logicky spojen jistý druh vyčerpání, 
učitelé by o tom mohli dlouze vyprávět. 
V celé naší republice navíc najdete jen ně-
kolik málo amatérských sbormistrů, kteří 

pracovali se sborem třicet let. A já si mys-
lím, že i v mém případě nastal ten správný 
moment, kdy je třeba předat pomyslnou 
taktovku další generaci. Pokud jde o mého 
nástupce, bude jím, dle čerstvých jednání, 
žena. A sice brzká absolventka AMU, 
slečna Andrea Krausová. Sbor tak bude 
moci po prázdninách pokračovat, a pro-
tože se slečna Krausová odhodlala převzít 
rovněž dirigentský post u orchestru Regi-
on, nebude ani on po odchodu dirigenta 
M. Hájka bez uměleckého vedení. 

– Děkuji za rozhovor a přeji mnoho 
osobních i pracovních úspěchů.

Šárka Nevoralová

ty, zdravotníky, doprovodný program 
a hlavně vlastní soutěž, a to vše doslova 
nacpat do přesného časového harmono-
gramu, nebylo nic jednoduchého. O to 
milejší byl fakt, že na rozdíl od folk-
lorního festivalu tuto další velkou akci 
podpořilo počasí. Sluníčko se smálo 
celé tři dny nejen na děti, ale i na řadu 
významných hostů v čele s hejtmanem 
kraje, ředitelem služby Dopravní po-
licie, ředitelem krajského úřadu i sta-
rosty okolních měst, kteří se účastnili 

slavnostního zahájení soutěže. A jak že 
to všechno probíhalo?

Ve dnech 16. – 18. června soutěžili 
na Vysočině nejlepší žáci základních 
škol ze všech krajů České republiky 
o prvenství v celostátním kole soutěže 

„Mladých cyklistů“. Každý kraj vyslal 
do soutěže dvě družstva, vždy dvě 
děvčata a dva chlapce. Soutěžilo se ve 
dvou kategoriích, I. kategorie, mladší 

– žáci 4. – 6. tříd základní školy a ka-
tegorie II., starší – žáci 7. – 9. tříd ▶
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základní školy nebo ekvivalent 
gymnázia.

Závodníci museli prokázat nejen teore-
tickou znalost pravidel silničního provozu, 
ale zvládnout museli i praktickou jízdu 
po dopravním hřišti při ZŠ Lánecká ve 
Světlé n. S., kde v prostorách školy pro-
kazovali i znalost první pomoci. Tyto tři 

disciplíny proběhly ve středu 17. června 
v dopoledních hodinách. V areálu hotelu 
Luna v Koutech u Ledče n. S., kde byli 
všichni soutěžící ubytováni, byl pro ně 
odpoledne připraven volný program. Děti 
mohly vidět ukázky výcviku policejních 
psů, prohlédnout si policejní auto nebo 
motorku a hasiči jim předvedli také ně-
jaké zajímavosti ze svého povolání. Večer 
byl pro děti připraven táborák, kde si opé-
kaly buřty a zpívaly táborové písničky. 

Ve čtvrtek ráno čekala soutěžící posled-
ní disciplína, jízda zručnosti na kole. Zde 
děti prokazovaly svou zručnost absolvo-

váním různých překážek, jako je napří-
klad slalom mezi tyčemi nebo přenesení 
pohárku s vodou. Celá soutěž byla na vel-
mi vysoké úrovni, však zde také soutěžili 
ti nejlepší z nejlepších! 

Obě kategorie vyhrála, stejně jako 
v loňském roce, školní družstva z Čas-
tolovic. Vítězné družstvo I. kategorie ze 

ZŠ a MŠ Častolovice se v září zúčastní 
evropského finále ve finském Turku. Ještě 
jednou přejeme mnoho úspěchů a těm po-
raženým příště více štěstí.

A pro světelské organizátory máme jen 
slova uznání. Celá akce, i přes počáteční 
nedůvěru některých orgánů v to, že naše 
město zvládne zorganizovat a zajistit 
tak náročný program, proběhla naprosto 
v pohodě a bez jediné chybičky. Světlá 

nad Sázavou se tak kromě příjemného 
okolí, bezchybné organizace a pracovního 
nadšení všech členů organizačního štábu 
blýskla i výjimečně povedeným moder-
ním dopravním hřištěm.

Proto všechny zúčastněné na závě-
rečném hodnocení určitě potěšila slova 
ing. Blanky Sunkovské z oddělení BESIP 

Ministerstva dopravy ČR o tom, že by si 
pro příště přála, aby všechny další roční-
ky této soutěže probíhaly už výhradně jen 
ve Světlé nad Sázavou.

Jana Kupčíková
Jana Ozábalová

Foto: Jaroslav Vála

▶

Shromáždění soutěžících

Hejtman Jiří Běhounek při slavnostním 
zahájení ve Světlé

Na startu

Slalom v Koutech Mluvčí ministerstva dopravy Karel 
Hanzelka předává první cenu vítězi 

v jedné z kategorií jednotlivců

Jízda zručnosti v Koutech
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Tři umělecké výstavy studentů 

Světelští studenti mají ke konci roku 
napilno. Kromě závěru roku mají ještě 
tři výstavy svých děl. Nejrozsáhlejší 
se koná do 17. července v Nostickém 
paláci v Praze. Nově rekonstruované 

sklepní prostory sídla Ministerstva 
kultury ČR se zaplnily uměleckými 
díly studentů a pedagogů z Umě-
leckoprůmyslové akademie Světlá 
n. S. Prestižní prostředí a úžasná díla 
z keramiky, skla, kamene a kovu půso-
bí na návštěvníky obrovskou umělec-
kou silou. Studenti-mladí výtvarníci 
svými díly dokazují, že mají velmi 
kvalitní vedení a velkou podporu ško-
ly, která pro ně již během jejich studia 
zajišťuje výstavy, soutěže a přehlídky. 

Nadějní mladí umělci ze Světlé 
n. S. se v Nostickém paláci symbolic-
ky potkávají s dalšími významnými 
osobnostmi – architektem Pavlem 
Kupkou a sochařem Karlem Nepra-
šem, kteří vystavují v sousedních pro-
storách. Vernisáž výstavy zahájil 

Mgr. Horymír Kubíček, generální ře-
ditel Národního technického muzea, 
které prostory spravuje. Poté se ujal 
slova ředitel vystavující školy Ing. Jin-
dřich Vodička a představil návštěv-

níkům světelskou školu a její činnost. 
O kulturní doprovod se postaralo dívčí 
vokální trio MAKABARA. 

Na počest Dariny Ondráčkové, 
která reprezentovala kraj Vysočina 
v Bruselu svým sochařským dílem 
Krystalizace v rámci soutěže Twenties 

– Generation New Europe, uspořádal 
kraj Vysočina uměleckoprůmyslové 
akademii výstavu přímo v prostorách 
úřadu. I v rámci této výstavy mohou 
návštěvníci zhlédnout díla ze skla, 
kamene i kovu. Stěny zdobí umělecké 
kresby a fotografie.  

Třetí výstava studentských prací, 
která probíhá na konci školního roku, 
je umístěna v soukromé galerii Skle-
něnka v Březině u Tišnova. 

Garantem výstav je hlavní výtvarník 
školy  MgA. Milan Krajíček. Rostoucí 
počet a prestiž výstav nám ukazuje, že 
se výtvarné aktivity studentů ubírají 
správným směrem. Naše snaha neu-
stále zvyšovat kvalitu poskytovaného 
vzdělání nás nutí klást si stále vyšší 
cíle, které se pro naše studenty stávají 
motivační výzvou do budoucna.

Helena Kotěrová, 
studijní referent

Sekání na hradě již potřetí

Od 12. do 19. června probíhalo na 
nádvoří hradu Lipnice již potřetí kame-
nosochařské sympozium s mezinárodní 
účastí – Sekání na hradě. Hlavním 
organizátorem z Kamenosochařského 
střediska Lipnice byl Boleslav Dlouhý. 

Dvanáct účastníků ze tří různých čes-
kých škol (Světlé n. S., Hořic a Českého 
Krumlova) a dva studenti z Bulharska 
zde vytvořilo sochy na téma Ve víru času. 
Pozvání přijala také akademická sochařka 
Jitka Kateřina Trčková. Celkem zde vznik-
lo třináct soch vysokých i přes dva metry, 
přičemž většina z nich je vytesána ručně 
z pískovce pocházejícího z lomu poblíž 
Hořic. Ani žula z Vysočiny však není 
opomenuta. Každý z účastníků měl svůj 
model, podle něhož ze zvoleného materi-
álu tesal sochu. Tak vznikly například dvě 
žulové postavy rytířů, sedící pískovcová 
figura od bulharských studentů či beze-
jmenné kreace na vypsané téma. Z reakcí 
návštěvníků hradu bylo patrné, že mají 
o probíhající kamenosochařské aktivity 
nefalšovaný zájem a že takovéto sympozi-
um berou jako stylové zpestření krásného 
gotického hradu.     -mš- (foto -mš- a -lp- )
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Mopedy zaplnily náměstí

Byla slunečná sobota 13. června 
a světelské náměstí Trčků z Lípy oži-
lo nebývalým ruchem. To si zde dali 
dostaveníčko milovníci historických 
mopedů značky Stadion S11 téměř 
z celé republiky před 3. ročníkem Spa-
nilé propagační jízdy Vysočinou. 

Po celé sobotní dopoledne probíhala 
na prostranství před radnicí přehlídka 
těchto krásných strojů. Většina z nich 
byla ve vynikajícím stavu, v originálním 
historickém barevném provedení, a má-
lokdo by hádal, že těmto nablýskaným 
krasavcům je kolem padesáti let. Vždyť 
první „esjedenáctky“ se začaly vyrábět 
v roce 1957. Právem tato výstava mope-
dů přilákala na náměstí značné množství 
diváků a zejména ti starší neskrývali 
nadšení a mnozí si přitom zavzpomínali 
na své mládí. 

A pořadatelé ze světelského Stadion 
klubu S11 nezapomněli snad na nic. Ob-
jednali pěkné počasí, na náměstí bylo pro 
návštěvníky zajištěno občerstvení, své 
zastoupení tam měla oblíbená rozhlaso-
vá stanice rádia OK. Populární redaktor 

„okáčka“ Honza Vamberský přímo z ná-
městí vysílal do éteru a přesně v 11.25 
hod. si pozval k mikrofonu vůdčí osob-
nost světelských mopeďáků Bohuslava 
Klementa, aby ho vyzpovídal o připrave-
né trase propagační jízdy Vysočinou. 

Těsně před startem hlásily ženy od 
stolku pořadatelů, že se prezentovalo 

Počasí jako by vyslyšelo prosby pořa-
datelů a sobotní den byl jako z pohádky. 
Sluníčko krásně hřálo, a tak začal Pohád-
kový les v Josefodole vesele. Pořadatelé 
se od rána pustili do posledních příprav, 
než do lesa pustí první nedočkavé děti. 
A že jich bylo! Již o půl jedenácté prošlo 
vstupem asi 600 dětí. Ve 14 hodin, kdy 
Pohádkový les oficiálně skončil, bylo 
napočítáno 1038 dětí. 

V prostoru koupaliště probíhal bohatý 
a zajímavý doprovodný program, kyno-
logickou skupinou počínaje, přes diva-
delní představení společnosti Stonetown 
ke svezení na čtyřkolkách konče. 

Asi největším lákadlem, a to nejen pro 
děti, byla novinka, kterou sem se svým 

programem přivezlo Rádio Vysočina, 
tzv. „aquazorbing“.

Dospělácký doprovod mohl po celý 
den vychutnávat kromě různého občer-
stvení i krásné písničky skupiny Fernet 
a Vánek. „Ferneti“ byli tak obětaví, že 
vydrželi hrát do pozdních večerních 
hodin, aby si jejich vystoupení konečně 
mohli užít spokojení pořadatelé.

Děkujeme všem pořadatelům, sponzo-
rům i účinkujícím za vskutku vydařený 
den a těšíme se na shledání v příštím 
roce.

Více o této akci najdete i na www.jo-
sefodol.cz.

Martin Bezouška
Foto: Stanislav Peluch

Pohádkový les se vydařil 

105 jezdců se svými miláčky, když ti 
z nejvzdálenějších míst byli například 
z Mělníka, Rakovníka, Žatce a Uherské-
ho Hradiště. Tradičně nechyběla početná 
ekipa mopeďáků z královského města 
Žebráku. Místostarosta Josef Böhm 
přes mikrofon sluníčkového rádia OK 
nejprve přivítal ve Světlé nad Sázavou 
všechny účastníky Spanilé jízdy, popřál 
jim šťastnou cestu plnou krásných zá-
žitků a přesně v poledne vyslal jezdce 
na mopedech na více než sedmdesátiki-
lometrovou pouť nejkrásnějšími místy 
Posázaví. Trasa vedla přes Vilémovice 

do Ledče n. S. a do Koutů, kde byla prv-
ní zastávka s občerstvením. Poté početný 
konvoj pokračoval přes Rejčkov a Dolní 
Město do Lipnice n. S., tam byla další 
zastávka. Z Lipnice peloton mopedů 
frčel směr Okrouhlice, Lučice, dále přes 
Příseku a  Žebrákov do cíle jízdy, kterým 
byla Dolní Březinka. Tam v restauraci 
vyvrcholilo letošní úspěšné setkání mi-
lovníků historických mopedů při hudbě 
a bohatém občerstvení. 

Text: jív
Foto: jív a S. Peluch
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Cirkus Bambino

„Velevážené publikum, račte vstou-
pit a neprohloupit. Uvidíte, co jste 
ještě neviděli, uslyšíte, co jste nesly-
šeli. Oslní vás dravé šelmy v kleci 
a jejich odvážný kroutitel, krásné 
dívky budou riskovat život na provaze 
ve vršku šapito, za břicho se budete 
popadat s našimi dvěma klauny, po-
baví vás cvičení psíci a čeká vás další 
neuvěřitelná podívaná… Jen vejděte, 
nebudete litovat!“

A opravdu, kdo v pátek 19. června 
vešel do světelského kinosálu, nelitoval. 
Mateřská škola Bambino slavila patnáct 
let svého fungování a slavila parádně. 
Děti nacvičily program v podobě cir-
kusového představení a bylo na co se 
dívat. Jedno vtipné vystoupení střídalo 
druhé, dokonale vybraná hudba ke 

Legendární Karel Loprais ve Světlé

V sobotu 20. června se na světelském 
náměstí Trčků z Lípy na krátkou 
chvíli zastavila kolona historických 
automobilů spanilé jízdy Trofeo Niké 
Bohemia 2009. 

Kolonu pětadvaceti automobilových 
skvostů vedla slavná Tatra 815, která 
třikrát vyhrála (1998, 1999 a 2001) 
populární Rallye Paříž – Dakar a za 
jejímž volantem seděla legenda našeho 
i světového automobilového sportu, šes-
tinásobný vítěz Dakaru Karel Loprais. 
Účastníci jízdy se na náměstí zastavili 
pouze na velice krátkou chvíli, aby od 
místostarosty Josefa Böhma převzali 
propagační materiál o našem městě a po 
odmávnutí starostkou Lenkou Arnoto-
vou pokračovali dál ve své jízdě. A tak 
kdo nestál přímo v místě zastávky auto-
mobilů na straně řidiče, Karla Lopraise 
ani neviděl.

V koloně byla i jiná vzácná auta, na-
příklad Renault AX z roku 1909, BMW 
326 z roku 1939 nebo stříbrná Tatra 87, 

kterou proslavili cestovatelé Jiří Hanze-
lka a Miroslav Zikmund. 

Během tří etap ujela kolona historic-
kých vozidel 444 km nejkrásnějšími 
místy Vysočiny. Hlavním organizáto-

rem akce byla marketingová společnost 
Sports Marketing s. r. o., jízda měla za 
cíl propagaci turistického ruchu v mís-
tech, kudy konvoj projížděl. Výsledkem 
spanilé jízdy Trofeo Niké Bohemia 2009 
bude dokumentární film mapující jízdu 

Karel Loprais

Tatra 87

nejzajímavějšími místy Vysočiny, jedna 
členka doprovodu pořizovala videozá-
znam i z krátkého zastavení na světel-
ském náměstí. 

Text a foto: jív

Poděkování za práci

Pan Zdeněk Kopic roky zastupoval 
a byl nejčinnějším členem osadního 
výboru Horní Bohušice. Po dobu jeho 
působení se mnohé v obci změnilo. 
Společenský a společný život, který tu 
byl do roku 1989 (stavění a kácení máje, 
vystoupení v kulturáku...) se před 3 lety 
začal pomalu opět probouzet. Nyní se 
lidé schází, společně připravují a re-
alizují akce – stavění a kácení máje, 
chytání ryb pro malé děti spojené s opé-
káním vuřtů, a co víc, na návsi, kterou 
si zdejší obyvatelé upravují, vyrostla 
malá „Bouda“. Zde se schází místní 
obyvatelé za krásného i špatného poča-
sí v každém ročním období. Mají opět 
něco „svého“.

Jeho přičiněním se změnila i tvář Hor-
ních Bohušic – proběhly úpravy strání 
a cest, pro větší bezpečnost zdejších ob-
čanů došlo k prodloužení chodníků. 

Za to vše moc děkujeme.
obyvatelé Horních Bohušic

každému číslu, od profesionálů vtipně 
odpozorované pohyby a grify. Moc se 
mi líbilo např. krmení pejsků za odměnu 
po dobrém výkonu nebo snaha půvab-
ných provazochodkyň „udržet se na 
laně“. Kouzelníkova asistentka byla tak 
opravdová, že by snad mohla od minuty 
k Berouskům. ▶



Světelský zpravodaj červenec - srpen 2009 strana 40 strana 41 červenec - srpen 2009 Světelský zpravodaj 

Samostatnou kapitolou byly nápa-
dité kostýmy malých cirkusáčků, klauni 
zářili všemi barvami, provazochodkyně 
v růžových nadýchaných sukýnkách 
soupeřily o pozornost s třpytkami ově-
šenými břišními tanečnicemi. A což 
teprve ta různě pruhovaná, pocit nebez-
pečí budící dravá zvěř…

Dětem i paní ředitelce se to moc 
povedlo. Byli spokojeni dospělí diváci 
a hlavně ti malí, žáci světelské MŠ 

a prvního stupně ZŠ. Ale řadu prvňáč-
ků stejně nejvíc zajímala „jejich“ paní 
učitelka Věra Chladová. Před vystou-
pením i po něm ji objímali a pusinkovali 
a vzpomínali na časy strávené v Bam-
binu. A myslím, že pro ředitelku Věru 
Chladovou to mohl být ten nejhezčí 
dárek k patnáctiletému výročí existence 
její soukromé mateřské školy.

 Jana Kupčíková
Foto: Stanislav Peluch

▶ Nová expozice v Muzeu Světelska

V sobotu 27. června byla slavnostně 
zpřístupněna nová expozice muzea ve 
světelském zámku, nazvaná Kameníci 
na Světelsku.

Když se v 90. letech minulého století 
sdružila skupina místních nadšenců 
a amatérských badatelů do Vlastivěd-
ného spolku Světelsko, vytkli si jeho 

členové tři hlavní cíle: zpřístupnit 
středověké podzemí, založit malé mu-
zeum a publikovat některé své práce ve 
vlastivědném sborníku. Úspěšné zpří-
stupnění podzemí v roce 2004 ukázalo, 
že to nebyly cíle nereálné. První část 
muzejní expozice o historii světelského 
panství, města a nejbližšího okolí včet-
ně významných osobností, které se zde 
narodily nebo strávily část života, byla 
zpřístupněna v roce 2007 při příležitosti 
oslav 800. výročí první písemné zmín-
ky o Světlé nad Sázavou. Současně byl 
tehdy pokřtěn první díl vlastivědného 
sborníku Světelsko, který se detailněji 

zabývá různými tématy týkajícími se 
Světlé a Světelska.

Ovšem již před dvěma roky, v oka-
mžiku otevření nového Muzea Světelska, 
měli členové vlastivědného spolku jasno, 
kam bude jejich další úsilí zaměřeno. 
Shromáždit a pro budoucí generace 
zachovat dosud existující památky na 

místní tradiční řemesla, kterými bylo 
až do 30. let 20. století broušení gra-
nátů a stále ještě je výroba skla a těžba 
a zpracování kamene. Toto jejich snaže-
ní, v posledních dnech vpravdě hektické, 
vyvrcholilo slavnostním zpřístupněním 
nové expozice Kameníci na Světelsku. 

Akci zahájil kvílivý zvuk ruční sirény 
a následná rána představující odstřel 
v kamenolomu. Po krátkých projevech 
Ing. Jiřího Hladovce, předsedy Vlas-
tivědného spolku Světelsko, a Josefa 
Böhma, místostarosty a současně 
samozřejmě člena spolku, přihlíželi 

Světeláci nechyběli na pouti 
v Zahrádce

V sobotu 13. června se konala  v Za-
hrádce u Ledče n. S. tradiční pouť při 
příležitosti 790 let městečka, které mu-
selo v polovině 70. let minulého století 
ustoupit vodnímu dílu na Želivce. Této 
především vzpomínkové akce se též zú-
častnili někteří světelští občané, kteří po 
nuceném opuštění svého bydliště nově 
zapustili své kořeny právě ve Světlé nad 
Sázavou.

Hlavním bodem programu pouti, 
který připravili členové občanského 
sdružení Přátelé Zahrádky, byla mše 
svatá v kostele sv. Víta, který je jednou 
z mála dochovaných staveb na území 
zatopeného městečka. Mši celebrovali 
probošt Kolegiální kapituly sv. Petra 
a Pavla v Praze na Vyšehradě R. D. An-
tonín Doležal a páter Oldřich Šmeral. Po 
ukončení bohoslužby promluvila k pří-
tomným členka organizačního výboru.

Text a foto: jív

Slavnostní zahájení, s mikrofonem 
místostarosta J. Böhm

Jaroslav Fieger při rozlamování 
žulového bloku

Část nové expozice Ing. J. Hladovec, Ing. L. Arnotová 
a M. Vlček
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Jak žijí důchodci ve Světlé?

V roce 1999 jsme byli vyzváni teh-
dejším místostarostou ing. Maleč-
kem, abychom ve městě založili klub 
důchodců, který by sdružoval starší 
občany, kteří by nebyli zaměstnanci 
skláren Bohemia Světlá nad Sáza-
vou. To se podařilo a klub má dnes 
cca 51 členů. Tento počet však rok od 
roku kolísá. 

Svoji činnost jsme zaměřili hlavně 
na výlety do zámků a na návštěvy 
různých pamětihodností. Ročně pod-
nikáme přibližně dva výlety a jednou 
za rok, vždy v prosinci se setkáváme 
za účasti hudby a malého občerstve-
ní. Pravidelně se část našich členů 
zúčastňuje akcí, které pořádá domov 
pro seniory, a to jak Křesla pro hosta, 
tak přednášek Univerzity slunečního 
věku. V tomto směru musíme podě-
kovat řediteli domova panu Hnikovi, 
který nám vychází dle svých možností 
vstříc. 

V současné době máme ještě v pamě-
ti zájezd do Žďáru nad Sázavou na Ze-
lenou horu, kde jsme navštívili poutní 
kostel sv. Jana Nepomuckého. Je to vý-
jimečná sakrální stavba barokní gotiky 

– dílo známého architekta Jana Blažeje 
Santiniho-Aichela. V současné době 
se opravuje po velké vichřici, která se 
zle podepsala na střešní konstrukci. Ve 
Žďáru jsme ještě navštívili kostel Na-

četní diváci rozlomení žulového bloku 
a ukázkám tradičního opracování ka-
mene. Možnosti vyzkoušet si na okraji 
zámeckého parku práci kameníka vyu-
žívaly především děti, zatímco dospělí 
si poslechli písně Jiřího Černohlávka 
inspirované světelskou historií či sku-
pinu Bejvávalo a také dostali ochutnat 
kamenickou svačinu. Zlatým hřebem 
celého odpoledne ovšem byla prohlídka 
nové expozice. 

Věřme, že Kameníci na Světelsku 
přilákají do muzea další návštěvníky 
a jejich zájem pomůže členům vlasti-
vědného spolku v jejich úsilí pokračovat 
v rozšiřování muzea o expozici broušení 
granátů a výroby skla.

Text a foto: 
Jaroslav Vála

Ing. Jiří Moučka zkouší kamenický 
kladkostroj

Děkovný dopis

Mé velké poděkování, obdiv a úcta 
patří do Domova pro seniory ve Světlé 
nad Sázavou, kde pod vedením pana 
ředitele Hnika, celého personálu, milých 
a laskavých sestřiček, mohou obyvate-
lé tohoto zařízení důstojně dožít svůj 
život v krásném prostředí, naplněném 
spoustou aktivit, které jim právě tito lidé 
připravují a poskytují.

Děkuji Vám, pane Hniku.

Mária Valíčková

Nové služby OVD Jednota

Jednota OVD Havlíčkův Brod při-
pravila pro své zákazníky nové služby 
v rámci projektu COOP služby. Všechna 
pokladní místa byla vybavena novými 
terminály, které v současné době umož-
ňují nejenom bezhotovostní platby pro-
střednictvím platebních karet, ale rov-
něž dobíjení mobilních telefonů od všech 
mobilních operátorů a výběr hotovosti 
u pokladny prodejny, tzv. Cash Back. 
Služba Cash Back umožňuje zákazníko-
vi výběr hotovosti z jeho běžného nebo 
úvěrového účtu na pokladně obchodního 
místa prostřednictvím platební karty. 
Podmínkou je uskutečnění nákupu 
minimálně za 300 Kč a jeho zaplacení 
platební kartou. Takovýto výběr je mož-
né realizovat v částce minimálně 100 Kč 
a maximálně 1 500 Kč. Tato služba je 

obdobou výběru hotovosti z bankomatu 
a je zpoplatňována podle sazebníku ban-
ky, která vydala platební kartu. 

Další funkcionality terminálů budou 
postupně nabíhat v průběhu letošního 
roku. Využití programu dárkových karet 
předpokládáme ve vybrané síti prodejen. 
Dárkové karty s předplaceným kredi-
tem bude možné používat na zaplacení 
nakoupeného zboží u pokladen našich 
prodejen. Tato služba bude využitelná 
nejenom pro občany, ale rovněž pro 
jejich zaměstnavatele při poskytování 
zaměstnaneckých benefitů. Možnost 
zaplatit složenku u pokladny je služba, 
která bude funkční v celé síti našich pro-
dejen a jejíž zavedení předpokládáme 
ještě do konce letošního roku. 

(kráceno)

nebevstoupení Panny Marie a budovu 
konviktu. V Třebíči jsme navštívili 
židovské město s Novou synagogou. 
Měli jsme velice pěkné počasí, takže 
se nám výlet po všech stránkách vy-

dařil. Letos chceme podniknout ještě 
jeden zájezd, a to na podzim. Ale kam, 
to jsme se ještě nedomluvili. Problém 
je vždy naplnit autobus tak, abychom 
vycházeli i po stránce ekonomické. 
Město Světlá nad Sázavou nám vychá-
zí vstříc podle svých možností. Chtěli 
bychom rozšířit naše řady. Obracíme 
se proto na zájemce – důchodce, kteří 
mají zájem o práci v našem klubu, aby 
rozšířili naše řady – JSTE VÍTÁNI! 
Kontaktní adresa je uvedena ve vý-
věsní skříňce na náměstí a přihlášky 
je možné podávat v prodejně Duha na 
náměstí. 

Těšíme se na vás!
Světelští důchodci
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Malá kopaná

To byla fotbalová sezona 2008/2009

Zda byla sezona úspěšná či neúspěšná, se 
ve sportu hodnotí zpravidla podle výsledků 
prvního družstva, tedy A družstva dospě-
lých. Tak tomu je i v případě světelských 
fotbalistů. „Áčko“ FK Sklo Bohemia se po 
roce vrací zpět do I. A třídy, když ve třiceti 
zápasech svěřenci trenéra Františka Polá-
ka za 7 vítězství, 5 remíz a 18 prohraných 
zápasů nasbírali 26 bodů, a skončili tak na 
posledním 16. místě. Další z kandidátů 
sestupu Herálec měl úspěšnější závěr sou-
těže a s třiatřiceti body obsadil 14. místo, 
znamenající záchranu v krajském přeboru. 
V jedné statistice patřili světelští fotbalisté 
v soutěži přeci jenom mezi nejlepší. Čelo 

n. S. a pořádající FK Premium Světlá 
n. S. Po zápasech ve dvou čtyřčlenných 
skupinách turnaj pokračoval vyřazovací-
mi boji v play off. Tam byli nejšťastnější 
hráči S.U.D., kteří ve finále porazili tým 
Rossi. V zápase o třetí místo porazili fut-
salisté z FK Premium mužstvo Roztoč. 

Následovalo vyhlášení nejlepších druž-
stev a předání cen starostkou města, které 
tímto ještě jednou děkujeme. Další naše 
poděkování směřuje k cukrárně p. Bíl-
ka, restauraci Alfa, pivovarům Poutník 
a Rebel a zejména agentuře BH-koncerty 
za pomoc při uspořádání tohoto turnaje. 
V neposlední řadě děkujeme všem zúčast-
něným mužstvům a rozhodčím a těšíme 
se na shledanou zase za rok při pořádání 
šestého ročníku.

Za FK Premium Petr Krupička

První květnovou sobotu proběhl již 
5. ročník turnaje v malé kopané O pohár 
starostky města. V příjemném sluneč-
ném počasí se jej zúčastnila mužstva 
Rossi Světlá n. S., Kačeři Havlíčkův Brod, 
Druhanov, S.U.D. Světlá n. S., Svinný, 
Chlapíci Havlíčkův Brod, Roztoč Světlá 

Tým Rossi

Vítězné družstvo S.U.D.

Tým FK Premium

tabulky návštěvnosti domácích zápasů má 
následující podobu. Nejvíce diváků (4720) 
vidělo krajský přebor v Humpolci, patnáct 
zápasů přeboru v Herálci navštívilo 3630 
platících fotbalových fandů a třetí místo 
patří Světlé. Na hřiště v Nádražní ulici 
přišlo v uplynulé sezoně na krajský přebor 
3580 příznivců a z toho je vidět, že fotbal 
ve Světlé přeci jenom táhne. 0 38 gólů 
v sítích soupeřů se podělilo jedenáct hráčů, 
když skutečným střelcem byl opět pouze 
Miroslav Křikava s devatenácti trefami. 
Po třech gólech dali Pecha, Rezek a Tůma, 
ostatní měli na svém kontě po dvou či 
jedné brance. Fotbalový fanda Světlé však 

truchlit nemusí, vždyť v I.A třídě čekají na 
Polákův tým zajímavá derby s Chotěboří 
a Ledčí, do Světlé přijedou i další zajímaví 
soupeři jako například Přibyslav, Žirovni-
ce, Janovice a „béčko“ Pelhřimova. Prostě 
i v nižší soutěži bude o co hrát.

– Jak hodnotí sezonu sám trenér Polák, 
kde vidí příčiny sestupu?

Někteří hráči nejsou ochotní dát fotbalu 
víc a to už na krajský přebor prostě nestačí. 
Svoji roli hrála nedisciplinovanost, ztráta 
koncentrace v utkáních, nerespektování 
stanovené taktiky. Z toho potom prame-
nily naše chyby, kterých soupeři dokázali 
využít. Hodně mužstvu ublížil třízápaso-
vý distanc Křikavy, právě v těch pro nás 
nejdůležitějších zápasech. Mám na to svůj 
názor stejně jako na některá zázračná 
vítězství soupeřů. Negativně se na výko-
nech mužstva podepsala zranění Blažka 
a Klause. Do I.A třídy jsme se však poslali 
sami vlastní nedisciplinovaností a zbyteč-
nými chybami. To jsou však jen některé 
příčiny našeho neúspěchu.

– Jaké je trenérovo hodnocení mužstva 
jako celku?

To by se dalo spojit i s odpovědí na 
předcházející otázku. Z různých příčin 
jsem musel v jarní části vystřídat 25 hráčů 
a sestava se ustálila až po několika kolech. 
Chápu objektivní důvody, pro které ně-
kteří hráči chyběli na trénincích. Nikoho 
z nás fotbal neživí, to prostě nese s sebou 
dnešní doba. Přesto musím přiznat, že 
byly zápasy, ve kterých tým pracoval dle 
mých představ, ale na udržení v kraji jich 
bylo málo. Radost mi dělali dorostenci, 
kteří nastupovali za A mužstvo, jsou 

Trenér František Polák
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příslibem do budoucna. Potěšil mě návrat 
brankáře Petra Janoty, stejně jako výkony 
Marka Halamy a Petra Dvořáka. Stabilní 
výkonnost měl Luboš Rezek. Jsem ale pře-
svědčen, že toto mužstvo by mohlo klidně 
krajský přebor hrát, ovšem s poněkud 
jiným přístupem k fotbalu.

Závěrem trenér František Polák podě-
koval za spolupráci Jaromíru Hubenému 
na místě asistenta a Ditě Bártové, která 
zastávala funkci vedoucího družstva.

Světelský fotbal není pouze 
A mužstvo
FK Sklo Bohemia reprezentovali v mis-

trovských soutěžích i další družstva a ne-
bylo by spravedlivé se o nich nezmínit. B 

tým mužů svojí výkonností neplní tu roli, 
kterou by měl mít, tedy být zálohou pro 
první mužstvo. I u tohoto mužstva velí 
na trenérské lavičce František Polák, role 
asistentů a vedoucího mužstva zastávají 
Martin Vaňkát, Petr Janota a Michal Čá-
slavský. Jedenácté místo v okresním pře-
boru s devětadvaceti body za 8 vítězství, 
5 nerozhodných výsledků a 13 proher, to 
není lichotivé vysvědčení. 
„Céčko“ dospělých, to jsou světelští seni-

oři, kteří se i přes své roky fotbalem stále 
baví. 5. místo ve IV. okresní třídě s aktivní 
bilancí vyhraných a prohraných zápasu 
s mnohem mladšími soupeři je určitě dů-
vodem ke spokojenosti. Hrajícím trenérem 
mužstva je Jaroslav Veselský. 

Světelský dorost určitě pamatuje v I. tří-
dě kraje lepší sezony. 7 vítězství, 6 remíz, 
13 proher a 27 bodů, to vše stačilo pouze 
na 11. místo v tabulce. Brankové skóre 48:
81 není dobrým vysvědčení pro ofenzívu 
mužstva. Více branek v soutěži obdrželo 
již jen poslední družstvo Štoků. I tak má 
kolektiv dorostenců vedený trenérem Jiřím 
Novotným ve svém středu některé dobré 
hráče. Důkazem toho je jejich účinkování 
v A mužstvu dospělých a slova chvály na 
jejich adresu od trenéra Františka Poláka. 
Asistentem týmu je Josef Muzikář. 

Mladší i starší žáci hráli shodně I. kraj-
skou třídu svých kategorií a nevedli si  
špatně. Mladší žáci skončili v soutěži na 
pěkném 4. místě. Za 9 vítězných zápasů, 
3 remízy a 6 proher získali 30 bodů. Ti 

starší byli v tabulce o dvě místa horší, ale 
6. místo není rozhodně špatným umístě-
ním. 7 vítězství, 3 nerozhodné výsledky 
a 8 porážek, za tuto bilanci získalo druž-
stvo 24 bodů. Obě družstva mají společný 
realizační tým: trenér Jaroslav Beránek, 
asistent Milan Drahozal a vedoucí druž-
stev Josef Jakš.

Přípravky jsou podhoubím 
světelského fotbalu
O ty nejmenší fotbalisty, mladší příprav-

ku, pečují trenéři Libor Tecl a Jaroslav 
Muzikář. Družstvo hrálo okresní přebor, 
ve kterém startovalo pouze 6 týmů, proto 
se hrálo čtyřkolově, a hoši tak odehráli 20 
zápasů. Nejlepší v této věkové kategorii 

byla přípravka Chotěboře, druhé místo 
patřilo Ždírci a přípravka Světlé skončila 
na 3. místě se čtyřiceti body za 13 vítěz-
ství, jednu remízu a 6 porážek. Ve dvaceti 
utkáních nastříleli hráči tohoto týmu sou-
peřům 108 gólů, když nejlepšími střelci 
byli Pavel Malimánek s 26, Tomáš Kohout 
s 21 a Pavel Pavlovič s 20 brankami. 

Trenérské otěže u družstva starší pří-
pravky držel v rukou Martin Krajanský. 
Klukům se hodně věnoval a nic jim nesle-
vil. V trénincích byl ke svým svěřencům 
přísný, vyžadoval kázeň, dokázal však 
i pochválit. Však to potom bylo na hře 
znát. Sám o tom řekl: „Mám radost z toho, 
že kluci ten dril, který jsem jim nastolil, vy-
drželi. Dokázali tak sami sobě, čeho se dá 
při poctivém tréninku dosáhnout. Doufám, 
že ti, kteří přechází do mladších žáků, na to 
nezapomenou a budou v tom pokračovat 
pod vedením trenéra Jardy Malečka.“ 

Starší přípravka s medailemi za 2. místo 
v okresním přeboru. Zadní řada zleva: 

trenér M. Krajanský, M. Šimon, F. Milfait, 
J. Sedlmajer, V. Koubek, F. Krejčí, T. Peca, 

asistent trenéra J. Maleček
Dolní řada zleva: P. Maleček, K. Tomas, 

P. Urbánek, J. Novák, T. Böhm, 
M. Krajanský, L. Dušátko

Třetí střelec družstva Pavel Pavlovič, 
který chybí na společném snímku

Družstvo mladší přípravky, vzadu stojí trenéři Libor Tecl a Jaroslav Muzikář
Stojící hráči zleva: M. Sladkovský, A. Skalický, T. Kohout, T. Vrba, O. Holoubek, 

F. Lacina, P. Filipi, J. Bílek.
Dolní řada zleva: A. Böhm, T. Tecl, L. Beránek, P. Malimánek, O. Muzikář. Na snímku 

chybí P. Pavlovič

▶
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Letní turnaj

SUD CUP 2009
ve Světlé nad Sázavou

18. července

Časový program: 
základní skupiny 8:30 – 13:30 hod.
ukončení asi v 18:00 hod.
Hrací systém: 4 skupiny po šesti 

– každý s každým, vítězové skupin 
postupují přímo do čtvrtfinále, 
z 2. a 3. míst budou bojovat v osmi-
finále

Obuv: kopačky bez šroub. kolíků
Hřiště: travnaté, komplet ohraničené 

sítěmi, takže hra má spád a nečekáme 
na zakopnuté balony.

Pravidla: dle pravidel futsalu, bez 
akumulovaných faulů

Počet hráčů: 4+1
Startovné: 740 Kč zasílejte do 6. čer-

vence složenkou na níže uvedenou ad-
resu, nebo si vyžádejte číslo učtu

Rozlosování: bude zasláno do 
10. července

Občerstvení: zajištěno po celý den 
v areálu

Ceny: 1. místo 1000 Kč, 2. místo 
700 Kč, 3. místo 500 Kč a další hod-
notné ceny pro mužstva i jednotlivce

Kontakt: Martin Bezouška, Josefo-
dol 40, 582 91 Světlá nad Sázavou 
bezmart@seznam.cz, ICQ 218-039-
628, tel: 777 827321

Před Světelským Wimbledonem

Druhý prázdninový víkend bude 
v tenisovém areálu v Sázavské ulici vy-
hrazen rekreačnímu tenisu. Ve dnech 
11. a 12. července se na šesti antukových 
kurtech bude hrát již 29. ročník teniso-
vého turnaje neregistrovaných Světel-
ský Wimbledon. 

Na tomto turnaji nepotkáte Berdy-
cha, Štěpánka ani jiného registrovaného 
tenistu, je totiž určen pouze skutečným 
amatérským tenistům. Tenisový klub Sklo 
Bohemia jej připravil hlavně pro světelské 
rekreační vyznavače tohoto oblíbeného 
sportu, aby měli možnost porovnat svoji 
tenisovou úroveň také s jinými hráči. 
Vždyť sportovec, kterému nechybí soutě-
živý duch, vyhledává dosud neznámé sou-

peře a snaží se vítězit i nad těmi silnějšími. 
To je moto letošního turnaje neregistrova-
ných, který má slavnou minulost. Napří-
klad před pětadvaceti lety, v červenci 1984, 
měl zajímavou účast: vedle nesmlouvavé-
ho bojovníka, hokejisty Jaroslava Holíka, 
byli v hracím pavouku zapsáni například 
herec a tanečník Václav Vydra, hudebník 
Vladimír Merta, extraligový volejbalista 
Maršoun a pochopitelně známý světelský 
Čechoameričan Mirek Lepeška a dalších 
jedenapadesát rekreačních tenistů. 

Pro účastníky letošního Světelského 
Wimbledonu jsou vypsány soutěže ve 
dvouhře i čtyřhře, a pro ty, kteří neuspějí 
v prvních kolech dvouhry, bude ještě sou-
těž útěchy.  jív

Tenis

Od 13. do 15. června se na tenisových 
kurtech v Sázavské ulici hrál turnaj, 
který byl přeborem východních Čech 
kategorie mužů. V hracím pavouku 
dvouhry bylo zapsáno jedenadvacet 
jmen, mezi kterými byli i dva zástupci 
pořádajícího klubu TK Sklo Bohemia 
Světlá n. S. 

Zdeněk Štěrba s Ondřejem Pecou se 
však ve dvouhře do závěrečných kol 
nedostali. Peca prohrál v prvním kole se 
sedmým nasazeným Bezdíčkem z LTC 
Vysoké Mýto 2:6, 4:6 a stejnému soupeři 
podlehl v dalším kole oddílový spoluhráč 
Štěrba 4:6, 6:7, když ten v předcházejí-
cím utkání dokázal porazit turnajovou 
dvojku Zahradníka z LTC Pardubice 6:4, 
7:6. Nebyl to pro ně však konec účinkování 
v turnaji. Ve čtyřhře spolu nejprve porazili 
v předkole pardubický pár Mazáč – Louda 
6:1, 6:4, ve čtvrtfinále vyřadili nejvýše 
nasazenou dvojici Suchánka (Jičín) s Va-
níčkem (Trutnov) 6:0, 6:4. Ve vyrovna-
ném semifinálovém utkání zvítězili nad 
deblisty Zahradníkem (Pardubice) a Mi-

řejovským (Ústí n. O.) 7:5, 7:6 a ve finále 
přehráli favorizovanou dvojici Bezdíček 
(Vysoké Mýto) – Dopita (Náchod) 7:5, 
6:7, 6:1, a získali tak titul přeborníků ob-
lasti východní Čechy. Vítězem dvouhry 
se nakonec stal Martin Bezdíček, který 
předtím vyřadil oba domácí tenisty.

Semifinále dvouhry, již bez domácí 
účasti: Beneš (Pardubice) – Vaníček (Trut-
nov) 1:6, 6:3, 2:0 scr. Bezdíček – Kamrlík 
(Pardubice) 6:2, 6:0.

Finále dvouhry: Bezdíček – Beneš 4:0, 
scr. pro zranění Beneše. 

Text a foto: jív

Machačová vítězí i na silnici

Světelačka Jarmila Machačová, re-
prezentantka v dráhové cyklistice, po 
úspěšné sezoně, ve které vybojovala 
2. místo ve Světovém poháru v bodo-
vačce, na mistrovství světa v polském 
Pruszkowě byla ve stejné disciplíně 

8. a ve scratchi obsadila po pádu ještě 
10. místo, v letním období tradičně pře-
sedlala na silniční speciál a soupeřkám 
opět dokazuje, že to umí i na silnici. 

V sobotu 13. června se jela ve Slatině 
u Hradce Králové časovka žen jako sou-

Starší přípravka skončila v okresním 
přeboru na velice pěkném druhém místě, 
přitom neprohrála s prvním družstvem 
soutěže Havlíčkovým Brodem. Kluci 
doma s tímto soupeřem remízovali 3:3 
a v Brodě dokázali vyhrát 2:1. O prvenství 
v soutěži je připravila nečekaná prohra 1:6 
v Tisu. Trenér Krajanský odmítl vyzdvih-
nout nejlepší hráče s tím, že úspěch v sou-
těži byl dílem kolektivu. Přesto nejlepší tři 
střelci: Josef Novák 12, Martin Krajanský 
8 a Patrik Urbánek 6 gólů. 

jív

▶
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část Českého poháru v silniční cyklisti-
ce. Před startem byla středem zájmu me-
dií dvě jména, světová rychlobruslařka 
Martina Sáblíková a vítězka časovky na 

mistrovství světa juniorek z roku 2004 
a naše nejlepší bikerka Tereza Huříková. 
Zejména novináři s jinou závodnicí na 
první dvě místa nepočítali. Leč rybník 
jim vypálila právě Jarmila Machačová, 
úřadující mistryně republiky v této dis-
ciplíně z loňského roku. Po sedmnácti 
kilometrech jízdy v silném bočním vět-
ru zajela nejlepší čas a porazila rychlo-
bruslařskou hvězdu Sáblíkovou, byť to 
bylo o pouhou sekundu. Huříková měla 
v cíli na vítězku ztrátu 5 sekund. 

O týden dříve dokázala cyklistka ze 
Světlé v dresu Dukly Praha vyhrát tří-
etapový závod v okolí Vyškova Haná 
Tour, ve kterém přesvědčivě porazila 
další naši kolečkářskou hvězdu Ladu 
Kozlíkovou. Ale nejdůležitějším zá-
vodem pro všechny naše nejlepší cyk-
listky bude časovka na Mezinárodním 
mistrovství Česka a Slovenska, která se 
pojede 25. června na Slovensku. 

Text a foto: jív

Machačová přivezla medaile

Český svaz cyklistiky pořádá tradič-
ně silniční mistrovství republiky jako 
mezinárodní, společně se Slováky. 
Proto se letošní šampionát konal od 
25. do 28. června na Slovensku v Bá-
novcích nad Bebravou. S nebývalým 
zájmem byl očekáván souboj našich 
předních cyklistek o korunu nejlepší 
časovkářky, navíc do okruhu vážných 

favoritek přibyla světová rychlobrus-
lařka Martina Sáblíková, pro některé 
novináře dokonce favoritka č. 1. Po 
čtrnácti a půl kilometrech jízdy proti 
chronometru byla nejrychlejší naše 
přední bikerka Tereza Huříková s ča-
sem 27 minut a 17 sekund, pro stříbro 
si dojela další z favoritek Martina 
Růžičková a bronz získala obhájkyně 
loňského titulu Světelačka v dresu 
pražské Dukly Jarmila Machačová 
se ztrátou 59 sec. na vítězku. Rych-
lobruslařka Sáblíková skončila těsně 
pod stupni vítězů na čtvrtém místě 
a až pátá byla nejlepší česká cyklistka 
posledních let Lada Kozlíková. 

Předposlední den mistrovství se jel 
závod žen s hromadným startem, který 
je mezi cyklisty považován za loterii. 
Ženy jely čtyři okruhy o celkové délce 
97 km, v každém z nich bylo pětikilo-
metrové stoupání, které dodalo závo-
du na obtížnosti. V cíli si první dvě 
závodnice z časovky vyměnily pořadí, 
tedy první byla loňská šampiónka 
Růžičková s časem 2:23.4 hod., druhá 
Huříková, specialistka na horská kola 
a pro bronzovou medaili si dojela Jar-
mila Machačová. Překvapením bylo až 
šesté místo Lady Kozlíkové. Nejlepší 
česká dráhařka Machačová ziskem 
dvou medailí na Slovensku potvrdila, 
že i na silnici patří u nás mezi ženami 
do té nejužší špičky. 

jív

Došlo po úzávěrce
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Máte dvě hodiny denně čas?

www.internetjob.cz/kov

PRACOVNÍ 
PŘÍLEŽITOST 
NA PC
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• koberce, korky
• lina různých šíří, PVC
• kusové koberce 
• stropní podhledy
• plovoucí podlahy
• podlahářské práce 
• návrhy, realizace
• rozvoz
• nejnižší ceny v regionu

Po – Pá: 8.00 – 16.30, 
So: 8.00 – 11.30

tel./fax: 569 489 116 
mobil: 724 105 209

K O B E R C E
J. Doležal, Sdružení TRITEX 

Lučice 50

PŘIVÝDĚLEK 
PRO 

VŠECHNY!!!

Kontaktujte mě:
e-mail: k.hel@centrum.cz

tel. 737 197 159

• připojení k internetu nutností •
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